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المحققمقدمة

عبدهعلىوسلافاوصلاةومسديه،الحمدواهبللهالحمد

وصحبه.آلهوعلىمحمد،ورس!له

حذ)1"،عندتقفلاوالوانهالتأليفاكراضفإذبعد؟أما

لكثرةوذلك؟الحلمبانقطاعإلاتنقطعلاذلكفيالحلماءوهمم

إليه.الداعيةالمبافيولمعة،عليهالباعثةالمطالب

تقييدفيها:الكخابةالعلماءالفالخيالمطالبتلكجملةومن

نقلاوعزيز،نصقمن؟والبدائعوالشوا!د،الفوائد،منبهميمز!ا

وا؟دقيقاستنباطاومبتكر،ترتيبأومحرر،السخدلالاو،غريب

العلمخزائنفيآرتياصهموقتالفوائدتلكيقيدون-لطبفةإشا!ة

مناطرةعندأوالشيوخافواهمنسمعوهممااو،الاسلامودوأوين

0الاذهاذفيوينقدحخواطرهمتملجهبمااوطالأقران

مسالك،تسميتهافيلهم،دواوينفيالمقيداتتلكيجمعون

"المخلاة"او""الكناشاو""الزنسبيلاو(""التذكرةاو"الفوأئد"ب!خسمى

11]لصاجي"فيلمحارسكابناكراضاربعةفيالعلحاءبعضحصرهاوإلى،نعم)1(

"نقطفيحزمابنذكركمابثحايةأولما،الظنون"ك!حعففيكمارأرحصطو

"إضاءةفيالركيابنالطيبوأبو"الكشف"صاحبعنهونقلهالعرو-!أ

التفاصيلم!تحفيدخلالجمليالحصرهذااذإلا،ويخرهمالراموس"

ونظاثره!"الكلثمف،الكتباسحاءمدوناتفيوالعاظر،يخصىمالاوالفروع

العلم.حقهذايعلم



وغيرها.(1)"الكشكول"او"السفينةلاأو"لفنونالاأو

الاختيار،جودةفييتفاوتونوالمميداتالضمائمتلكفيوهم

وفهومهم،وقرائحهمعلومهمتفاوت-الفكرةوعمق،الحرتيبوطرافة

مىاقطعة-!قيلماأصدقوماقيل-كماالمرءفاختيار،ومشاربهم

ونقله.اختيارهحسنالمرءعلىويدل،عقله

كغلبة؛مشتركةامور-الجملة-فيتجمعهاالكتبتلكاذإلا

المعارف.وتنوع،الترتيبوعدمالفوائد،وعزة،النقل

الفوائد("أ2("بدائعكتابالمضمارهذافيالمؤلفةالكت!احسنومن

بابنالمعروفبكو،ابيبنمحمدعبدالنهابيالدينسمسالعلامةللامام

مشحونكتالبوهو!عليطاللهرحمةلأ()51سنةالمتوفى،الجوزيةقيم

والنقول،1المحررةوالتحقيقات،الضابطةوالقواعد،النادرةبالفوائد

والاصلين،،والحديث،التفسيرفي؛المعجبةالطريفةوالنكات،العزيزة

،المناظراتمن؛الحعارفمنأنواعالىإضافة.أالعربيةوعلوم،والفقه

سمطاالمعار!هذهأعاقمقلداوغيرها،والرقاقوالحواعظ،والفروق

.المبتكرةتعليقاتهلالىءمن

1(لي

)2(

)الكناش(ضبطوفي949(.-)2/489:"الحطروقةالموضوعات"معجمانطر

و"كناشة،(404)2/:"السبحلو"قصد(،918-188)9/ة"العروس"تاجانطر

11(.-ص/9ليالموادر"ة

مشلفيرأيثما"واحسن:قال-قدالله-رحمهالعميمينمحمدأليهالضيخرأيتولمحد

للعلامةالفوائدابدابع9كتاب-العلحيةوالشواردالحهحهالفوائدتقييدفي:أي-هذا

كلىفيجامعفهو،آخركتابفيتجدهتكادمالاالعلومبدائعمن[1ففيه،القيمابن

العقاثدعلممنفيهتجدولهذا،ذلكقيدفائدةسمعأومسألةبالهعلىطراكلحا،فن

.231()ص/:""العلمكضاباهـ!ن"..والبلاكةوالنحووالتفسيروالحديثوالفقه



ال!هرهمنفيلمانهإلا،الكحابفوائدكئرةمنوصفناماومع

"الفوائد"!صنوهنالما)1"-على.الأقلهذاعصرنا-فيوالذيوع

"الجدائع("؟افوائدمنلجيئبحيرفيقطرةإلا"الفوائد("يكونوه!!

الحؤلفتوتج،الرتبةعاليةالكتابفوائدان--عنديذلكوسبب

لاوالمباحثالدقائقوهذه،العربيةخاصة،الفنوندقائقالى!يها

988(.)3/هذاكحابهفيالمؤلفيقولكماوالمقلد،المبتدىءلفهمها

وخاصخهم.الخاصةإلا!نهيستفجدلاالكخابفحقي

لمنواتبضعمنالكتابهذاتحقيقإلىالعزماتجهوقد

ليكوناأخبلهصمدتأنإلىمتقطغا،كانفيهالعملآنإلا،خلت

الحافطالإمام"آثار-تعالىاللهشاءإن-المباركالمشروعهذاساكورة

ونظاهـلتيحارعايةتحت"أعمالمنلحقهاوماالجوزيةقيماإجم!

ابنالإمامعلومناشرريد،ابوعبدالقهبنبكرعبداللهابيمة3العا

.-عمرهفيوباركإليهاللهاحسن-وترائهوفاتههاليم

هي:متعددةبمجاحثالكخابيديبينمهدتوقد

-الكتاباسم-إ؟

تأليفه.تاريخ*؟

للمؤلف.نسبتهإثبات-؟

فجه:،بالكتابالتعريف-"ة

المصنف.كتببينومنزلته،وميزاته،اهميته.

إلادطنخرفلم"الفوائد(1كتا!أط،جداكحيرة!"الدائعنسخاناكغرائبفص!)1(

ا)البدائع"كاذفهل-طجعماأولالكتابعنهاطجعالتي-هىفويدةنسحةعلى

."الفوائدإ؟!منتداولاشهرةأكر



ترتيه.ومجملحواها،التيالعلوم.

"الفوائد".بكتابعلاقته.

منهجه.ومعالمالكتابسمات.

عليه.وثناؤهم،عنهونقولهممنهالعلماءاإفادة!

01فيهمواردهولذ

.أالنتائج(فيوالسهيلي)البداخ(فياالقيمابنبين3

منه.المستلةوالحباحثمختصراتهلمح!

طبعاته.!

ا.الخطيةنسخه+ببم

فيه.العسملمنهجول.

الخطئةءالنسخمننماذج:اش

دائرةتوسيعفيأسهمتقداكوذان-هذابعملي-ارجووانا

مكنوناتمناظهرتوبما؛نصهمناقمحتبما،الكتابمنالإفادة

يديبينقدمتوبما؛زواياهخبايامنكشفتوبما"وفوائدهعلومه

ومكانةالكحابمكانةيلاقيبمافـهاالقولبسطتمباحثمنالكتاب

.المسستعاذوالدهوالتقصحير،بالعجزوبعدهذللشقبل!اعترافيمع0مؤلفه

محمد.ورسولكعبدكعلىوسلمصلاللهم

وكنب

العمرانمححدبنعلي

1424/الأولربيع9/

تتالىاللهحرسهاالحكرمةمكةفي



الكتاباسم*

الفوائد("،"بدائع:اسمهاذالكتابهذاذكرواالذينيختلفسالا

037(،)؟/:العصر("اعيان"فيكالصفدي؛للمؤلفترجمواالذينسواء

على"الذيلفيرجبابنوتلميذه271(،)2/(1:بالوفيات"الوافيو

"الدررفيحجرابنوالحافظ045(،)2/(":الحنابلةطجقات

وغيرهم.63()1/:"الوعاة"بغيةفيوالسيوطي4(،20)3/:("الكامنة

فيمفلحكابن؛منهواقتبسواالكتابعننقلواالذينوممواء-

والشوكاني"الفيف"،فيوالمناوي"،"الإنصاففيلمرداويو(1"الفروع

.مشروحا(سيأقي)كياوغيرهموالحنوجي

النسخعلىالثابتهوالفوائد""بدائعالاسمهذاوجدناثم

.الفهارسفيالموصوفةأوعليها،وقفناالتيالخطجة

اسمه.هوهذااذفحجت

عليه-وتابعهالظنوذ""كشففيوقعماذلكعلىيعكرولا

وجهين:علىفيهماوقعفقد.الاخلافمن-"العارفين"هديةحمماحب

1،023/:)الكشف-لالراء-الفرائد()بدائعباسم-وقعأ

6/158(..العارفينوهدية

الكتابين.فيالكحيرةالتحريفاتاحديكوذأذلايعدووهذا

.(وحده1/235:الكشف)فيالفوائد()بديعباسم-ايضا-ووقع-2



ولالتحريفاتاحدالسحميةفيالوجههذأنعتبرانيمكنؤكان

تسحىكلهاكتببين!عاقهقدخليفةالحاجاصنعليهئعكولكن

وهوالاسميهذانسخةعلىوقففلعله."،.!وكذكذا"بديعب

ذلك.غيراو،ألاسمعليهتصحفأو،ضعيفأحتصال

فسصض!ه،منهالنقلعندصاسمهيختصرقدالعلماءبعض!انويبقى

منهم.لجماع!وقعكما"البدائع(1

فيكتابهيسملم-الله-رحمهالمصنفأصذهنايلاحظومحا

سحاهانهاحاعهنقلولا،خرى1،4كخبهفيولا،اثنائهفيولااوله

واختياركته،بتسححةالاعتناءالصيمابنعادةومن،الاسمبهذا

.؟الاسمبهذاجيءاينفمنلها،المسجوعةالمناسبةالعخاوين

افيبذلكسفاهقديكونانإماالمؤلفإن:القوليحمحن

كما،هئاكمنالحسحيةفنقاصت،بخطهالتنالنسخةمنالعخوانصفحة

الموضعوهذا.وصفتاوعليهاوقفئاالتيالفرعةالن!خفيلراه

ومعرفةالكخاببخسححةالمواضعاليقم!العنهواذ-صفحة-اعخي

صفحاتمنأسحاؤهاعرفتإنماالتيالكخبتلكهيفكم.عنوأنه

.-الأرجحهووهذا-!مقدمتهفيالكخابلحسحيهاثرولاعنواناتها،

الحلاميذمنبعدهمرتسميةمنمأخوذا-الاسم-يكونانوإما

الكتابفوائدمرلكثيرالمؤلفعنونةمناذلكمستلهمين،الخساخأو

بعدها(.فما1016/م!:الحخونةهذه)تدأ"بديعة"فائدة:بتوله

قولههوالغالببل،الغالبةهيليستالعنونةهذهانوم

الاسمبهدأالكتابتحصيعهذاراصالمؤلفانإلا،فقط)افائدة("

منولعله"الفوائد("،الآخركتابهوبينبينهليميز-(بديعةألفائدة

01



فياشحراكهما-!ع"بديعة"فائدةبيعنوقالاهناكتعمدذلمكأجل

البدائع،الفوائدبهذهاختصاصهالأخيرلهذاليسلمالفوائد-بعضى

اعلم.والله

كلوجملا*
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تأليفهدم!تا33

والنكاتوالشحواردءالفوائدجحعوموضوعهالكتابطبيعةكانتلما

التأملابعدينقدحاو،بالمطالعةاكثوهعلىيؤقفمحاشابهها،وما

يعدونهايتهالكتابتأليفلبدءوقتتحديدفإن-الذهنفيوالحفكر

فيوإيماءاتهإشا!إتهعليهتدكاو،جامعهبه7يصرحمالمعسيزاامزا

هالأيامطولمعتجمعأنالكتبهذهوثحأنكلامهتضاعيف

الكخاباثنايافيإشاراتتلمسمنإذابأسفلا،ذلكتقررإذا

االفائدةتلككتابةتاريحناو،جملةالكتابتأليفتاريخالىترشحد

كلبينيكونقدإذ،الأقلعلى-الاشارةتلكفيهاوجدتالتي-

سابفا.وصفناهلما،بالقلللبح!زمنواخرىفائدة

وامبحثلالسحجفاءالاخرىكتجهعلىإحالاته:الإشاراتتلكفمن

ناعلى-ذلكغيريححملكانوإن-الغالبفىدليلفهذا،نحوه
و-

إليه.الححالالكتابذلكبعدالفكتابنا

"الخحفة!(البحفهرس)انظركخجهمنعد؟علىالقيمابنأحالوقد

اسمها،إلاعنهانعرفلااخرىوكخب"،الأفهامو"جلاءالمكجة"،

عليها.نقفلمالاخرىوكحبه.تاليفهلاريخنعرفافلم"الجلاء"اما

"تهذيبكتابعلىإحالتههيمنهانحتفيدالتيالاشارةلكن

هذهذكرنا"وقد:وقال)2/668(،؟فيذكرهفقدداود("،ابيسنن

اهـوهذا""السنن"تهذيبكتابفيامكننابمامستوفاةالمسألة
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لالا(.-لا5)8/:فيهم!جودالحوضع

تأليفهسنةعلىالتنصيص("السن"تهذيبآخروقفيوقد

-هالله-حرسهاالحكرمةبمكةلا()32سنةوانها

)732(.سنةبعدالفقدالفوائد()بدائعفكتابهذاوعلى

الاسلامشيخعنالمؤلفنقلكئرة-ايضعا-:هذايؤيدومحا

سؤالاته،علىوجوايه،لاختياراتهوذكره-،الله-رحمهتيميةابات

يكنلموإنوذلك-بالرحمةلهالدعاء-معاحوالهبعضوذكر

يكونانيحتملإذلأ(؟28سخةبعد)أيوفاتهبعدعنهالنقلىفيصريحا

ناريخبأنيقطعماموفحعفيذكرقرفإنه-النساجمنلهالدعاء

،الاسلامسيخوفاةبعدكانإنما-الاقلعلى-الفائدةتلككتابة

ذكرثم،شيخهولنبينهمحاو!ةالقيمابنذكر)3/1113(.ففي

ذلك،يمنعوكان،ذلكعناسأله"ولم:عقبهوقالإيرأدا

لسأله.حئاكانفلواهـ."..ويخحار.

أعلم.والله.إليهاشرنافيماظاهروهذا

13



مؤلفهإلىالكتابنسبةاثبات!لأ

نذكر،كحيرةمؤتفهإلىالفوائد""بدأئعكتابنسبةصحةدلائل

اهمها:طنا

الاسم،بهذاكخابابىانللمؤلفترجممنعامة1-ذكر

كثيرفيهالفوائد،ك!يركونهمن،محتواهيطابقبمابعضهمووصفه

له)2".كالتذكرةوانه)1"،النحويةالمساتلمن

الخيالخطةالنسخجميعفيمؤلفهإلىالكتابنسبة-،جاءت2

.الفهارسفيوصفتأوعليهاوقفخا

علىاحالفقدالكحب(،ف!ارحرأانظركتبهعلىالمؤلفلاتإحا3-6

ص!/12(،تقدمما)انظرفيهالنقلووجدناداود("أبياصسنن"تهذيب

688(.و685)2/:موضعينفيالافهام""جلاءعلىواحال

تلكوجودمع،الخاصباسمهالكخابعنالعلماء-نقول4

"الفروع"،فيمفلحابنمثلمن،الكتابفياماكنهافيالخقول

فيوالز!كشي،"الاتقان"فيوالسيوطي"،"الإنصاففيوالمرداوي

.(لابهفيمفضلاسحاتىلمكحاوغيرهم""النجلفيوالشوكاني،""البرهان

-رحمهتيميةابنالإسلامشيخعنالمؤلفنقول5-كحرة

علىالأعلا!(ف!رس)انطرموضمفاأ!بعينمناكحرفيعنهنقلفقد-،الله

)1(

)2<

للسيوطى.63(/)1:ا"الوعاةا)بغية.انظر

للبقاعي.)1/73(:1الدررا"نظمأنطر:

14



وا"،.-.الاسلامشيخ"ئال:كقوله،عنهالنقلفيالحعهودةطريمف

ونحوها."ليو"قال،سيخنا""واختاراو،"(...الاسلامشيخ)أسيعتا

القيمابنومباحثالكتابمباحثبينتوافقانجدما-كثيرا6

وذلك،ت1الاختياراوالنقولاوالتقريرفيسواء،الأخوىكتبهفي

والوسع،تارةوبالاختصاراخر،حيناوبالمعنىحينا،التامبالواشق

.الكتابحواشيفيبعضهبيناكما،اخرىنارةوالبسط

لا،الكتابفيظاهرالمعروفوأسلوبهالمؤلف7-طريقة

طريقته.واعتاداسلوبهالفمنعلىيخمى

فؤلفه0إل!الكتابنسبةلإئباتكافيةالدلائلوهذه

كلو!كل!
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بالكتابالتعصيف*

ا:مباحثوفيه

المصن!.كتببينومنزلته،وميزاته،أهميمه:الأول.

وسيأتياهمها،هنانذكر،عدةنقاطفيالكخاباهميةتخجلى

بالخأمل.تظهر،المقدمةإمباحثفيعرضابعضهاذكر

وعلومهابالعربيةيتعلقفيما-وجد-المصنفاثاراكبرانه1(

"معانيمثلالعربحة،علومفيكحبعدةللمؤلفنعمومباحثها،

("اوالبصريينالكوفيينبينالخلافو"مسائل("،والحروفالأدوات

لمالمفردةكتبهلكن،كتبهثنايافيمتفرقةمباحثولهوغيرها،

اهذابمسائلمقارنةقليلةالمضمنهومباحثهشيء،منهايصلنا

تفصح"والبلاغةوالصوفالنحومسائل"فهوسإلىونظرة!الكخاب

.وصفناهعما

فيحايكنلم-الله-رحمهالمؤلفانفياهميفتطهركما2(

يكنولمناقذا!ناقلأكانبل،فحسبناقلأالعربيةمباحثم!يورده

ويستجليأعماقهفييغوصبل،الفنمسانلمشهور!تيستكخر

ا،مستحسنةعجيبةبكلفيهفأتى،ومكنوناتهكنورهعنوينقب،الحراره

المباثحماهذهيستحسنالمؤلففتىءومامستملحةأ.بديعةوكل

امثلة:ولنضرب.ودقحها،ولطفها،عرتهاويجين،بهاوي!يد

فيواعزهواكربهالطفهماالنحوهذا"فتامل:موضعفيقال
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("!أ(.والألسنةالكب

الرياض!هذهفيبصيرتهالفطن"فلينزهاخر:موضعفيوقال

عنبهاويغتذيفرحا،لهاالقلوبترقصاليالحعجبة،المونقة

")2".والشرابالطعام

لاالذيالخطابوبديمالكلامأسرارمن"فهذاايضا:وقال

وفرسانها")3(.البلاغةفحولإلايد!كه

لكيحققفإنه،الفصلهذاتستطل))ولاءموضعفيوقال

قواعدلكويحصل،المذاكراتخلالفيتسمعهاتكادلافصولأ

")؟(.المصنفاتعامةفيتجدهالاواصحولأ

."ودقيقها)العربيةلطيفمنهذاإن:عدةمواضعفيوقال

النحو)6(.فقهمنالبحبهذاإن:مواضعفيوقال

لنحو)7(.بديممن:موضعوفي

لهاصخعخا)دقدالكريمةالاياتمنكثحرتفسيرعلىاشتماله3(

القرانتضمنهماإلىيعوصالاياتلتلكتفسيوهفيوهوخاضا(شهرسا

والإعجاز.و[لعجائبوالحكمالأسرارم!

،1(

)2!

)3(

)41

)3(

،6(

)7(

.)1/791(

.)1/802(

)1/6؟2(.

.(43016/،061،ه؟.)2/ةومحله،268(/1)

706(.355/2،)1/:ومحله!333(/)1

.358(1/و)355(/)1

(1/.)327
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الحباحث،تلكإلىكئيرةأحيافيفيالقارىءنظريلفت.والمؤلف

الأسرارمنتضمنهوماالقرانقدر"واعرف%موضيعفييقولفترأه

عشرإحصاءعنالخلائقعقولعجزتالتيوالمعارفالعلموكنوز

.معشارها"أ1(

عنهينبولاالعجيبالشرهذا"فتأملآخرةم!ضحفيوقالى

(")2".كتابهفييشاءمناللهيؤليهالذياالفهممنفإنه،فهمك

سورةمثل،إليهيسبقلمبمابكاملهاسورافسرقدأنهكحا

كما،(528-2/996):تينلمعوذوا،(942-1/432):ونفىلكاا

تعالى.قولهمثلمفرداجزءايكونانيصلحواسغاتفسيزاايالتفسر

فيهافذكر453(-604)2/<:6*-صبألم!حقـصآل!رروآقدتا>

رختا)ن...!رعاوخفي!ربكمادتحو>:تعالىوقوله.!سألةعشرين

988(.-835)3/:*<،شلمخسنينحفقردبلله

("القرانمناياتتفسيرفي"جزء:الكتابهذابهتفردومما

ابيالقاضيخطمنالمصنفنقله،المروذيروايةاحمدالإمامعن

3401()3(.-1501)3/:يعلى

،غيرهفيمجتمعةتوجدلاالتيالكتابهذاميزاتوم!4(

:والصفاتالاسماء!سائلفيوالقواعدوالتحريراتالتأصيلاتتلك

ممنالمسائلهذهفيكاتبلكلعمدةجعلهاامحا003(-028)1/

)2/؟63(.)1(

)2/؟96(.)2،

نمهرشا(،لها)صععناالقرآذوعلومالحفسيرفىالقواعدم!كثحراالحؤلفبثكما)3،

مستقل.ليبحثفيالحفسيريةالواعدهوأفردت
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فهرسضمنف!رشاالقواعدلهذهصمعناو!د.الحؤلفبعداتى

.الكتابآخرفيالحقيدةمسائل

شيخشيخهعن-اللهرحمه-المؤلفنقولكثرةميزاتهومن(ه

فيتوجدلاالنقولهذهوبعض،،الأعلامفهرس)انظرقيميةابنالإسلام

الشيخجعلهصاوذلك،اخرىأهميةيكسبههماالكتبمنكيره

النقولهذهبعضىمنهيستل-الله-رحمهقاسمبنعبدالرحمن

493()؟/393-:فيكما"الفتاوى"مجحوعفيويدرجهاوالفتاوى

928(11،.-287288،-و)25/286

والقواعدالتحريراتمنكثيرعلى-أيضا-الكتابواشتمل6(

مسائلمنكثيرعلىاشتحالهعنفضلأ،والاصولةالفقهيةوالضوابط

.والأصولالنقه

الله--رحمهاحمدالإماممسائلمنكثيرعلىاشتملكما7(

منكئيرلتوثيقهمامرجفافصارالمفقود،عدادفيالانهيالتي

منالرواياتتلكالمصنفيخليولا.الكتبفيالمنقولةالروايات

ل!دكفهرساصنعنا)وقدمنهاتعارضمابينوالجمعوالتوجيهال!رح

،.الفهارسوفيالمصنفمواردفيالروأيات

بكتابتفردأنتصلحالتيالمباحثمنكثيرالكتابوفي8(

مبحثفيبعضهابيانسيأتيكما-كان-وقدمستقلةرسالةاو

منه.المستلةالكتب

المفقودعدادفيهيكبمنكثيرةنصوضالناحفظ9(كما

6011(.-2011)3/"البد[لع(:فيالخقولوطذه)1،
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(.المصنف)مواردفيبالنظرذلكيبين،الحيوم

ترتيبه.ومجملحوأها،التىالعلوم:الثانيالمبحث.

السيوطيالدلنجلالذكركماجامعكتابالفوائد""بدائعكتاب

.االطريقةهذهعلىالمؤلفةالكتبعامةفيالشانوهو(")1"،"الإتقانفي

نحوية.مسائلاكثرهانالوعاة"أ3":"بغجةالاخركتابهفيوذكر

باعتباراإماصحيحةتكونطيالسيمذكرهاالتيالأكئريةوهذه

اكئرشأنهوكحا،اخرىفخونم!فاصلبلاالعربيةمباحثتتابع

فهي،الأخرىالفنونمادةمعتناسبهاباعتباراو.الأولالمجلد

لكن.الكابفمظهو!االأكثرتيدوحدةعلىفنكلمعبالمقا!خة

ثل!نحوتكوذلكانتالفنونببقيةالعربيةامباختقورنتلو

الجهتيناهاتينومن،منهصحيفةخمسمئةمناكئرايالكتاب،

طي.السيمكلامي!دق

اكثرها،هوالفقهفانالعدد،كثرةحيثمنالكتابمسائلاما

)انطرالفنونفبقتةالعقحدة،ثمالتفسير،ثموعلومها،العربيهيليه

(.الحوضوعيهالفهارس

فهياالكتابتضمنهاالتيالعلوماما،الاكئريةجهةمنهذا

وعلومه،والقرآن،وعلومهالتفسيرمن،الاسلاميةالعلومغالب

وقواعدهما،واصولهوالفقه،منهوالاستنباطوشرحهوالحديث

وبلاكة،وصرفنحو:منوعلومهاوالعربيةوالتواجم،والخا!يخ

)1(

)2(

.،1/24(

1(/63،.
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منضروبعلىاشتملكحا0المخالفينعلىوالردوتقريرهاوالعقيدة

والحواعط،،والضوابط،والقواعد،والفروق؟كالمناظرات،الحلم

لفوائد.وا،واللطائف،شعارلأوا،لحكموا

-كماعليهيمميرمتبعنهحللمؤلفيكنفلم؛الكتابترشيبأما

والعربيةالنحومباحثتسلسلمنكانماإلا-الكتبهذهحالهو

ينتقلصارثم،الفقهمسائلمنبطائفةاستفتاحهبعدالكتابأولفي

.اخرىإلىدوجةومن،فنإلىفنمن

وموضوعاته،الكتابابحاثلأهمموحرعرضيمنبأسولا

وضعبحسب،متسلسلةمباحثاو،موضوعيةوحداتتمثلالتي

الكخاب.

:الأولالمجلدأ،

1/3-13:فقهية-بحوث

233-113/:،النتائجمن)أكئرهانحويةمباحث-

2؟9-؟123/؟الكافرونسورةتفسير-

."2-1025/:نحويةمباحث-

003-08؟1/:والصفاتالأسماءفيجليلةمباحث-

؟110338/نحويةمباحب-

[لثافي:المجلد2،

تعالى:قولهفيمسألة-ع!رون

53؟؟260/ة(*6آلم!تقيصلصزروآقدنادكلو
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576-؟252/:ولغويةانحويةمسائل-

بسرا)هذاقولهمفيمساللعشر-

395لألأه2/رطئا(منهاطيب

)السلامفيسؤالأوعشرولنثحانية-

896-2290/:وبوكاته!اللهورحمةعلجكم

528-2996/تالمعوذتينتفسير-

الثالث:المتذ3(

ربكمادتحو:اتعالىقولهفيفصل-

متقرياالئهرخم!فأق...وخفيةل!زعا-

988-83!3/:ا<-ة-قخسنينأ

159-3/989:انحوية-مسائل

229-3159/:والولا!الحمانيةوو-

4!9-3229/:3الاستثنافيمباحث-

399-3559/:يعلىابيالقاضيخطمنفوائد-

1501-3499/:يعلىابيالقاضيخطمن-منتقيات

3401-3/1501:احمدللإمامالتفسيوفيجزء-

1176-03/3501وفحاويهعقيلابنكلاممن-فوائد

1233-11لأ36/:الجوزيلابن"المدهش"منمواعط-
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معللقرأفيلما"الفروقمنفوائد-

علحهاالضحطيق

والاشتباهالشكفيقواعدثلاث-

ومتتقياتفقهيات-

الرابع؟المجلد4(

وفقهيةاصوليةمباحث-

عقيلوابنالخطابابيفتاوىمن-

الزاغونيوابن

اصوليةفقهيةمباحث-

احمدالامامروأياتمنمنتقيات-

منالحنابلةلبعفكحب-منتقيات

يعلىابيالقاضيخط

القوانإرشادفيعطيمةفصول-

وتصحيحهاالمناظرةطرقإلىوالسنة

اصوليةمباحث-

ولغويةنحويةمباحث-

اصوليةمباحث-

متفرقةفوائد-
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سريعة!شاملةصورةإعطاءفيمفيد-طولهعلى-العرضوهذا

من!تسخوعبوكم،فيهالفنوذوتوزع،ترتيبهوطريقةالكتابلمحتوى

الفوائدمنالكحيرهناكاذيخفىولا،الجملةفيالكتابحجم

الخمليالوصمفهوالغرضلاذإليها؟نشرلموالئكاتوالحباحت

ا.حسبللكتاب

ئد".1"الفوبكتابعلاقظ؟الثالثالمبث.

وامختصر"الفوائد"كتاباذ-وهلةا-"لاولالظاذيظنقد

واتحادالكتابي!،حجمإلىبالنظرئد"الفو"بدائعكتابمنمخخقى

ذإ،1الظنهذاخلافمنالكتابينتسحيةتوحيهمامعموضوعهما،

كتابفيبدائعهاتنتقىثم،الأوسعهو"الفوائد"يكونانذالمطخم

مسخقل.

هوابلمشه،مخحفى"الفوائد"فليسيكن،المذلككللكن

منتظهربينهما،المقارناتبعض!ولنعقدبرأسه،مسخقلكتاب

:كتابكلسماتخلالها

"البدائع".حجمربعفييكون"الفوائد"-1

ا.التالفزمنفيا،خرعلىالمتقدمايهمايتبين-لم2

...وفقهعقيدةمنالعلميةالصسائلا"البدائع"على3-يغلب

ا،والخرقيقالوعظ"الفوائد("علىيغلببينما،نفسواطالةتحقيقمع

.مأخذهوقربعبارتهسهولةمع،العرضفيوالاختصار

تعليومعومصنفاتهمالعلماءعنالنقلفيهيكثر-"البدائع"؟

،وتجلياتوفكر،وتاملاتخواطراكثرهالفوائد""بينما،عليهاالمؤلف
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جدا.النقللمحهويقل

لابن"المدهتز"عنالنقلفىالكتابينبيناتفاق5-وقع

؟(،35750-،151-ص/5؟1)"الفوائد"!عزو،بدونالجوري

يتفقالذيالوحيدالموضعوهو1233(.-11لا)3/6و"البدادح(10

في"المدهش"عن"الفوائد"فيالمؤلفنقلوقد.الكتابانفجه

.كثيرةاخرىمواضع

وبالجملة.الكتابينبينالمقالىنةفيإبرازهيمكنمااهمهذا

و[للطائف،المواعظمغشيءمعوتحقيقعلمكتاب"الدائع"فكتاب

والححقيق.العلممنشيءمعوترقيقمواعظكتاب"الفوائد((وكتاب

منهجه.!معالمالكتابسماب:الرابعالحبحث.

وهي،الكتابفيلناتبدتالتعبوالمعالمالسماتبعضهذه

فيه،مؤلفهوطريقةالكتابعنجليئواضحبتصورللخروجتكفي

الآتية:النقاطفيوسنذكرها

يصزح،أخرىمصادرعننقولالكتابفوائدمنكثيراأذ1(

يغفلوقدبمؤلفيهايصرجوقد،أخرىويغفلهاحيئابهاالمؤلف

فهو،الكتابطبيعةإلىعائدوهذاالحصخف(،مواردصجحث)انظرالجحجع

.كالذكرة

تعليقاتلهكانببل،فحسبمتخيراالمؤلفيكن2(لم

وهذهصالحنتخبة،الثصومغكثيرعلىسابغةوإضافات،ضافية

وا،لنقصتكميلاأوخطأ،أولوهمتصحيخاتكونانإماالخعليقات

بديحة،فائدةعلىتنبيهاأولمعجمل،تبيينااو،المبحثفيإضافة

لطيفة.ونكتة
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من-واكخرأالسهيلي:الكتابفيناقشهمالذينالعلما-ومنا

وابن،تيميةابنوشيخه،عقيلوابن،يعلىوابو،والقرافي-ذلك

جني،وابن،عبدالسلامبنوالعز،قدامةوابن،وسيبويه،العربي

(.والزمخشري،الطراوةوابن

النقل،أمانةمنالعلحاء؛بأدبمتأدئاكلهذلكفيوكان

والبرهاذ،للحجةوالانقياد،فيهأحسنواابماالعلما-علىوالخناء

مامع..له)1".يصلحدليلبكلللخصموالاحـجاجالمناظرةوادب

))وفي34(.)1/لا؟كقولهالرد،فيالشدةمن-احيانا-يعتريهقد

ومثلها"،يخفىمالاوالمعنىاللغسةعنوالبعدالتعسفمنهذأ

وقوله:جدا".فاسدجواب"فهذا)2/414(ت:وقوله(.فىآ)2/6

حتر،يخر-الطراوهابناي-الحسينابوذكره"والذيأا5(:214/

قطغا".باطلبل

أ؟/668(::فيقولطقصدهوحسنتواضعهيعلنكلهطذالعدوهو

اللهيشكر،بالهامشفليلحقهشيئاوجدفمنلي..هظهرما"فهذا

وضعاظهرفإذا،الصوابالىالوصولالمقصودفإذ،سعيهلهوعباذه

اهـ.الارجل"تحتعداهما

انقلمنغالبعنبالنقلصزحقدفإنهالعلحية،الأمانة3(

اكلاويرتضيه-لنفسهالحصحنفارتضاهالذىهوالحخهجوهذا،عخهم

)1/9؟2(تقالإذتصريحأتمالمعنىبهذاالمؤلفصرحوقد-منصعف

يخرمن...العطيماللهفتحما"فهذا-:الكافرونسورةتفسيربعد-

والله...فيهتوجدمظانمنالكلماتلهذهتتبعولابحفسير،استعانة

3/9113(.ليانظر)1(
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فيولبالغس!تقائلهاإلىلأضفتهاكتابفيوجلتهالوأنييعلم

اهـ."+..أستحسانها

المسألة،هذهفيما"فهذا)1/361(.آخرموضعفيوقال

نفسيفييجولوكان،بمكةالمقامايامبعينههذاليوقعقدوكان

بعدرايتهئم،القوممباحثفيالهلملأنيصفخا؛عنهفأضرب

اعرفولاورد،وماحولهحاماحدهما:؛النحاةمنلناضحلين

وصرحكشفهفإنه-الله-رحمهالسهيليالقاسمابو:والحاني.اسمه

اهـ."...به

هذارأيت"ثم)2/18؟(::المسائلبعضقررأذبعدوقال

اهـ.الخاطر"لخاطرفيهفوافق،السهيليذكرهقدبعينهالمعنى

منذكرناوقد...المعانيهذه"فتأمل)؟/528(::فيوقال

الاسححسانمنحقهلاعطيناهلغيرناوجدناهلوما...وامحالهحذا

اطص."...والمدص!

دونالخاطر،منلمؤلف1كـبهاقدالفوائدهذهغالبان؟(

فيفقالمراجعتها،منتمكنهوعدمكتبهعنبعدهمع،كخابمراجعة

اليسيرةالكلمات5هذمنبهالعظيماللهفتحما"فهذال!أ/9؟2(:

مظاذمن[لكلحات5لهذتتبعولابتفسير،سشعانةغيرمن...السزرة

"...وكرمهبفضلهوالهمهاللهعلمهمصااستحلاءهيبل،فيهتوجد

قليل.قبلباقيهنقلولقدماس!

المسالةهذهفيما"فهذا21/؟9!(.اخر:موضعفيوقال

فيهاالخاطرلسوائحصيداعلقتهاوالمباحنسالأسئلةمنالمشكلة

ئعديحينعلىعسلقتفإنهافيها،الناظرفليسامحيعود،الاخشيه
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إنحااالتعليقهذاكالبوهكذامراجعتها،منتمكنيوعدم،كتبيعن

اهـ.الحستحاذ"اوالله،خاطرصبهو

التيوالإضافاتالتعليقاتاذمنهينههم("التعليق"هذا:فقوله

مراجعةادونالقلمرأسمنهيإنحا-المنقولةالفوائدعلىيضيفها

ايضاويفهم.قريبوهذا،كتبهعنبعدهمعالسفرحالاو،كتالب

ذلكوليس،كلامهظاهروهو،وتعليقاتهابنقولهالكتالبجملةارادأنه

فيوالتحرالاطلاعوسعةالحفطقوةمناللهاتاهمامعببعيد،

وبعدهالسفرحالفيكتبهبعض!الفوقديفا--يبعدولا،العلم

("االسعادةدارو"مفتاج"السننو"تهذيبالمعاد""زادمـلال!صما،عن

التوسعوالتحقيقمنفيهامامعوإ)الفروسية")1""المحبينو"روفمة

.!لنقولوا

محتلفة،ابعناوينئصدرهافكاذيسوقها،التيفوائدهأما(ه

لفظثم،مجردةأفائدة(لفظهواستخداماالالفاظتلكفأكخر

ثما016(،11/:منالعنوانهذاأبتداوقد(بديعة)فائدةثم)فصل(،

شحى،وفوائد،)مسألة0مثلالمرةبعدالمرةاستخدمهاعباراتتليها

01(وقاعدة،ونمصول

.2،دألاستطراا(6

المؤلف.اس!تطرادالتعلىالملحوظاتبعفم!هناوندون

عدمالقارىءمنيطلبثم،كثيرةأحيانفيالمؤلفيستطردا(

)1(

)21

061()ص/:!موارده،اثاره،حياته:الجوريةقثم"اب!

مهم.وهو(901-301)ص/:"السابق"المصدرانظر

2"



منالكلامسيقمحااهماجانابكونالاسخطراد-اي-لأنه؟اسخطالة

2/962،و268)1/128،:الآتيةالمواضعفيوذلك)1"،اجله

4/8915،.لاو66524،

تكميلبابمنبأنهيعتذرثم،قليلةاحيانفييستطردبإ

062(.)2/538.:فيكما،الفائدة

عنه؟يحجمالمؤلفانإلافسيخا،ا،سخطرادمجالايكونقدجص!

643(..2585/و3لا3435.)1/:فيكما،موضعهلححسهذالأذ

في:كما،سفرينإلىلاخاجأسحطردلوإنهيقولا:بل

774(.2/796،و)1/092

لاستيفاءالأخرىكتجهعلىيحيلماكثيزاتراههذالأجل

وأكتا!بتاليفوعدوربماالحكية"،"التحفةخاصةما،مبحث

)3/877-:فيكمايشرحها،التيالآيةاوالحسالةفيمستقلة!سالة

وغيرها.(2506/و1/003و4/1951و"87

.الخكوار)7،6(

،11

)3(

شيخعن21/603(ا":السالكين"مدارجفي-ادده-رححهالمصتفذكروقد

مذاهبنجوابهافىذكر،حكميةمسألةع!صئلإذا>كانانهتيحيةابنالإسلام

وذكر،الراجحالقولوترجيح،الخلافوعاخذقدر،إذاألاربعةالأئمة

بحلكفرحهفيكون.مسالحهمناللسسائلانفعتكونربماالتيالحسألةمتعلقات

الجودمنهذااناهـوذكربمسألته(فرحهمنعظمواللوا!مالمخعلقات

الطريقة.هذهعلىع!النجيأجوبةمنامثلةوذكر،بالعلم

وإن128(-122>ص/الجورية"تقيم"ابنكتابفىالظاهرةهذ!جيهتوأشظر

كتب.عدةلاواحد،كتابفيلانه؟أخصهنانعغيهالذيالتكراركان
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ا،الكتابفيالمباحثبعض!تكرار-الله-رحمهللمؤلفوقع

انهإلىالإشارةدونموضعينفيالواحدةالصسألةفيالبحثفيحجد

المواضع:هذهفييلاحظلكنفيها،البحثسعأتياوبحثهاتقدمقد

استدلالزيادةمنالحطرؤقةالمسألةإلىجديذايقدممخهاكلاأن

نقلاللمؤلفحصلي!يرةعواضعفيإلا،وتواسعبسطاو،وتحقيق

ذايدلفهذا!اخرىمرةاعادهاث!احمد،الإمامعنالرواياتبعض!

وإلا،متباعدةفتراتعلىوالتعاليقالفوائدهذهيكتبكاذالصؤلف

اشارأوحد،وعوضعفيعنهالكلماو)1"نظيرهإلىالنظيرلضم

البحثاالصؤلفأعادالتيالمسائلبيانوهذافيها.البحثتقدمالى

فيها:

-3/6011و013-)1/123:والبصرالسحعأبينالتفضيل.

")8011

601-)1/101:الطلاقفيالشرطعلىالشرط.دخول

1241(.-3/1237و

98016901-)3/3701.:والفراسةبالقراثن.العمل

4/9131-1322(.و

9133(.-4/1338و-121283لا316/:الشكفيمصائل.

1992001،)3/869،:القطانزيادبنالفضلمسائل.

4/6.11411؟14،و

موصع!يعليهالكلاميستوفيهوثم،لهآخركتابعلىموضعفييحيلقد11(

فيالم!وفاهوقد؟66()2/:فيلهوقعكما-الدائعأعني-الكتابص!آخر

الفائدئين.تدوينوفتفاوتاعلىيدلوهذا159()3/
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14(.460/و199،399،)3/639:الميمونيمسائل.

678)2/677-(:رحمتكمستقر)فيقولهمفيالبحث.

-9141(.؟4/1418

.(21؟؟-4/1423و)3/1323:الأرضفيالمغيباتبجع.

.(0521-49151/و1-4811483)4/:عبدهالسيدزوجإذا.

يخره!إلىوال!شراللهإلىالخيرإضافةفيالقرانطريقة.

2/724-725(.و21421/.32-

9913(.و1372)4/:05.حرانث؟لعبدهالسيدقول.

كئره-الله-رحمهالمصنفكتبفيلباررةالظواهرمن8(

والتحقيقاتالعزلزةالبحوثمنبهتفردتومامباحثها،علىثنائه

و"حادي"الموقعينو"إعلام"السعادةدار"مفتاحفيكما،الخادرة

فيواجلىاظهروهيالافهام"،و"جلاءالمودود(1و"تحفة"،الأرواح

طرائق:عليهوالدلالةذلكبيانفيولههذا،كتابنا

242،)1/791.:الكتبفييوجدمالافيهإذقولهمنها:

4/3016(.و2/061و268

العلممنعليهفتح!اعلى--تعالىاللهيحمدانومنها:

796(.2،054.496/و)1/336:والخعم

العلم:اسرارمنالفائدةتضمنتهماإلىبالاشارة.وتارة

61،806674!،2/042،946،476.و358)1/353،

وكيرها،.
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:العزيزةوالحبا!ثالبديعةالئكاتمنالبحثهذابالط:وتارة

4/3016(.و706،لاه63،5276؟،57؟أ،،411،)2/304

سهربعدحصلتأو،رخلةتساويالفائدةهذهباذةوتارة

؟6(.2054،1/و34)1/:وفكروتعب

انهاوفهفا،اللهاتاهمنالايفهمهلاالبحثهذابان:وتارة

ذهنإلايفهحهلاانهاوالعلحا!،إلايفهمهلاأونظر،تدقيقإلىيحتاج

.(41568/و0،641"52،496،4لا،أ؟/423:ورقةلطافةيناسجه

والمعاون،منهمالحساعدوقلةالزماذاهاطامنبالشكوى:وتارة

96(.لا6،لا6422،،641أ-2/:نقلةاكحرهمواذ

العلملطالبالنصيحةمخرجخارج-تقديري-فيكلهوهذا

دوذوالتحريراتوالخقريراتالفوائدهذهتفوتهانمنعلجهوالعثفقة

الحفظمنبهايليقماويعطيهافيها،الضظروبنعمإليها،يلتفتاذ

بقيمتهاشعوردوذالطالبغليهامزربماافائدةمنفكم!.)1(والإجلال

المعلمذلكهوالقتمفابن،معلمإرشاداواستاذابتنبيهإلاالعلمية

الدلالةتستحقعزيزةفائدةتمرفلا،تلميذهعلىالشفيقالحدب

نصيحة،العباراتهاتيكبأحدىذلكإلىسارعإلاإليهاوالإرشاد

.اذشالى!و

منعاليةطبمةالكلامبهذابطاطبإنما-اللهرحمه-والمصنف

مضزلتها،وينزلونهاقدرها،الفواثدهذهيقدرون،وطلابهالعلمأه!!

عبارةرلمممعنديقفونولامثلها،إلىويغبههميرشدهممنويشكروذ

)4/1623(.انظر)1(
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عليه.الصدلولالامرعلىالدلالةمناكثوسياقهامنالغرضيك!لم

يفهملافإنه)3/988(-:القيم.ابنيقول-كماوالمقلدالمبتدى!آما

والمباحث.الدقائقهذهمنكثجزا

والزهدوالورعالدينائصةمنإمام-الله-رحمهالقيموابن

ذلكبعدوهو.لكوصفتهماإلا-اللهشاءإن-بهيظنفلا،العجادةو

عنأخبرفإذا،ضابطحافظ،الاطلاعواسمع،العلمفيمتبحرامام

سقطت!الخبيرفعلىذلكإلىفأركن=فائدةندرةاوبحثعزة

).1".اللهشاءإنكذلكتجدهذلكآعببرو

عليها،ويعقتسعنهاليكشفالفوائدبعضالحؤلفيكتبقد9(

"وليت:قالثم،يعلىابوالقاضيانتقاهممااحاديثعدةدوننقد

حالها")2(.عنلأكشفوكتبتها،الأحاديثهذهاسانيدذكرالقاضي

(.الكتاباهمجةفيسجق!ا)انظروعلومهبالـف!سيرالظاهرةعنايته(01

عنوالروايالتالمسائلبتدوين-ايضا-الظاهرةعنايته11(

عنالروايةكحبمنوثلاثيناثنينمناكثرعننقلإذاحسمد،الإمام

الحوارد(.فيسيأتيوما،سبقما)وانظرالإمام

وهم:العلماء،منافرادعنبالنقلعنايتهجلجاظهركما12(

!واياته.منكثيرعنفنقل؟2(،)1حنبلبناحسمدالإمام-

بواسطةعنهالنقولمنوكشجر)387(،العكبريحفص-ابو

يعلى.ابي

)1(

)2(

.(122-012!/):"الجوزيةقيم"اب!:وأنظر

.(9001-أ".6)3/
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منعنهالنقولأكثر)458(،الفراءبنيعلىابو-.القاضي

ومنخقيات.وفتاوجمالهتحاليق

.وغيره""الفنودنمن،01،5)عقيلبنالوفاءابو-

وذكر.وكتبهفتاويهمن)728(،تيميةاب!الاسلام-شيخ

احواله.بعض

ومواضع"النتائج"،مناكئرها)581(،السهيليالقاسم-أبو

ايمانف"."الووضمن

السهيلي.بواسطةمنهاوكئير"الكتاب"من)018(،1-سيجويه

.""الفروقمن،684()القرافي.-

34



عليهوثثاؤهمعنه،ونقولهممنهالعلطءإفاده!!

حواهوماالعلميةقيمتهالكتابعلىوقفواالذينالعلماءعرف

نسخهواقحنوامنهواقتبسواعليهفأئنوا-والتحقيقاتالفوائدمن

الخطية.

،الكتابمؤلفهووأظهرهامحاسنهوأبدىعليهأثنىمنفأول

إحادته)1(.ع!يخنيبماذلكتفصيلتعدمو!د

التيالأسراربعضوذكر،مباحثهواستحسنالبقاعيمنهونقل

والسور".الآياتتناسبفيالدرر"نطمكحابهفيحواها

محلدان،الفوائد،"بدائعالوحاة")2(:"بغيةفيالسيوطيوقال

اهـ."نحويةمسائلاكئرهالفوائد،كـيروهو

"هذا:مايليعنوانهفوق)ق(نسخةطرةعلىكسوقد

فليعرفوبديعا،ونحؤاوفروحاأصولأ،ش!ىعلوماجصعالكحاب

اهـ.لمحدره"يجهلولاحقهعليهالواقف

علىذلكوأثبتوأالعلماءمنجماعةتملكلهاقدالنسخةوهذه

1401(،)ت)989(سنةالحنفيالهرويالقاريعلي:فمنهمعلافها،

5701(،)تتملكهتاريخيطهرولمالشافعيالصديقيعلانواب!

33.-ص/31أنظر)9(

)21.)1/63(
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7"01(،)تباللهالمنصوربنإسماعيلاللهعلىالمتوكلىوالأمجر

سنةالشريفالمقامإمامالطبريالحسينيمححدابنوعبدالقادر

بنومحمد)11228،سنةالعمرانيعليبناومحمد)91011،

)!126(سنةالوابلة""السحبصاحبالحنبليححيدبنعبدادده

.لقدرهومعرفتهمبالكتابعنايتهممزيدعلىيدلوهذاأ(.أوغيرهم

على-لاالكتابمنالعلماءنقولمنعليهوقفتمابياذوهذا

وفياتهم:علىامرتبة-الاستقصاءسبيل

"الفروع("ةفيمنهنقل؟اقرانهمنوهو)763(،لامفلحابن-1

الةمسأفيو)6/247(أحمد.الإمامرواياتمنرواية)4/513()2(

)وعليكم(.فيأ)الواو"إئباثت

القراذ(":علومفي"البرهانفيمنهنقل)397(،الزركشي-2

امثالفيو)3/6!(،الفقهاصولعلىالكلامفي12()2/6-

والجمعوالمثنىالمفردفيالقراذاسرارفيو)3/16(،القران

85-87(:و)2/936،

في)1/427(:"الانصاف"فيمنهنقل)85"(،المرداوي-3

)وعليكم(،في"الواو"إتباتفيا/233(و)4محمودا(،)مقاما

منلعبدهالسيدتزويجفيو)8/5"أ(احمد،عنروايةو)7/223(

ابنعهدفيوقعتالتنالطلاقحادلةفيو)"/464(آمته)3(،

بحتفيو)9/37((،طلقكقد)الله:قولهمفي4(و)8/"لأجصير؟

)2(

)3(

لا.ص/3)!ا(نسخةوصفعلىالكلامافىالتملكاتبقيةانظر

".كراسةمنبقريباخرهقبل9:بقولهالخقلضعمووحدد

اها.عهبالنقليصرحولم
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عدمعلىالناسغالبالنفي284(و)11/أ"،أاوجهلمانيةفيهشعر

2/206-ولأ)1/5التحرير":شرح"الئحبيرفيعنهونقل)2(1العدالة

.)506

الاياتتناسبفيالدرر"نظمفيمنهنقل)885(،البقاعي-لح

)آلم،.بقولهالقراذبتداءسرمنهنقللا(،3)1/:والسور"

علمإلىالسولغاية"شرحفيمنهنقل)909(،المبرد-اب!5

.(لأ5/)ص:("لأصولا

اعتمدالتيالأساسيةمصادرهمنكان)119(،6-السيوطي

الكتبفي24()1/:المقدمةفيفذكرها""الإتقانكتابهبناءفيعليها

الوصلاتفي032()1/والنطائر(":"الأشباهفيعنهونقل،الجامعة

41؟(و)4/الحصادر،نعبفيالعاملفي61(و)1/،العربكلامفي

وفي!طئا(،منهاطيببسزا)هذا:قولهموهيالمشهورةالمسألة

"تحفةالبحثهذاوسمىلنفسهالكلامنصصبالاخيرالحوضعهذا

رطئا"!0منهأطيببسزاهذا!قولهمفيالنجبا

)4/903(القدير"(:"فيضفيمنهنقل)3301(،لا-المناوي

بالباء.التعديةفي26؟،و)6/القبر،عذابانقطاعفي

24،)5/لا:"القناع"كساففيمنهنقل)5101(،البهوتي-8

.)283

"الفواكهكتابهفينصوصعدةعنهنقل)5؟11(-الحنقور9

)1(

)؟،

ا"،كراسينمنبعريباخره!في:بقولهالقلمكانوحدد

الفوائد".بدائعاواخر!في:بقولهالخقلمكانوحدد
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..(الكتبفهرس-"41ص/إ)الفهرسينظر"العديدة

2154()5/الأوطار":"نيلفيمنهنقل)0125(،الشوكاني-01

.اشتراهمابيععنالمشترينهيبابفي

)2/7"5(":العلوم"ابجدفيمنهنقلى)7013(،القنوجى-11

قبلههوليلتهإلايوممنمافائدةفي

)9132(،عيسى12-ابن

،11،12،13)1/كثيرةمواضع

2/36،216،1924،252،و413

فيمنهنقل

،15،02

.،4!0

فيالنوية""شرح

.68،013،03"

"محاسنتفسيرهفيعنهنقل)1332(،-القالععمي13

.(17/7906،1631و2303/):"التأويل

":الادارية"التراتيبفيمثهنقل)2"13(،14-الكتاني

2/29،.و046)1/8"3،

كفبلوالتنقيبالبحثومزيد،الانعلمياليهوصلماهذا

عليها)1(.اقفلماخرىمصادربكشف

)1(

!*ش!

ابائع"أمنأفادواالعلماءمناخرلعددالعميرسل!ماذالثميخأفادنيوقد

!فغفيالبغداديالبهاءوابنال!هى"،أولي"معونةفيالبخا!يابنتمثل

161(.)1/":السنيةالأنوارالوائجفيوالتفا!ينيالعزيز"،الحلك
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مواردهة

حيثمن[لحصنفعليهااعتمدالتيالمواردتقسيميمكن

ثلالة:اقسايمإلىوعدمهبهاتصريحه

بأسمائها.صزحمصادر:الاول

مؤلفيها-بأسماءصرحمصادرةالمثاني

مؤلفيها،بأسماءولابأسمائهالايصرحلممصادر:الثالث

العلمية.المادةبتطابقعرفت

الصجم0حر!فعلىفترتبها،الأولالقسمامات!

)2/572(.:تيميةابنالإسلاملشيخ،المصرية-الأجوبة

"السمعينية".لعله.أقول

9141(.4/و677)2/:للجخاريالحفرد،الأدب-

261(.)1/:قتيبةلابن،الغلطإصلاح-

وغيرها(.)1/97:لسراجلابن،-الأصولط

1666(.)4/:للخطابي،الحديثأعلام-

.(1371)4/:تيميهابنللفخر،القاصدغيبس-

1101(.)3/:يعلىابيللقاضيتعاليق-

.(41331،1332/):للشيرازي،الخنججه-

93



692(.)1/:حاتمأبيلابنالتفسير،-

1(.153)3/:حبسانلابن،الثقات

!3/12813"،ولا55لا،00)2/996،:الترمذي-سنن

(.اخرىومواضع166لأ4/و

ا:للحاكمالاخيار،لوواةالمزكينالامصارائمةلذكر-الجامع

/3(01)0115

1(1505)3/:اححدالإمامعنالقراذمناياتتفسيرفيهجؤء-

.(39321/و1/401):سشابنالا،هرلجواا-

1011)أ"("9!4/و666)2/:للسهيلي،ا،!نفالووض-

1482(.)4/.الخلاللغلامالمسافر،زاد-

3/53"(.و72لأ،996،)2/795:اداودابيسنن-

14(.لأ9)4/:اللنسائيالكبيز،السنن-

(61"44/و553،667،996)2/:()الصغرىالخسائيسخن-

3/9125(.و611612،)2/:ماجهابن-سن!

9132(.)3/:إسحاقلابن،1النبويةالسيرة-

.(41666/و665)12/:للخطابيداود،ابيشرح-

0(9501)3/:للاسبيجابيالطحاويا،شرح-

.الكتابيشملمالموضيعهذافي)1،

لح0



016

65؟

،21

3،لي

929(.698.)3/:للسيرافي،سيبويهكتابشرح-

.(1119،401/:للأتدلسي،الصفصلشرح-

،1156)4/1643/3(،و524)2/:للجوهري،الصحاح-

1645()1(.4/و1

،3/5701،0601و607797،)2/:البخارىالامامصحيح-

.(41486،1665/و1

1486(.)4/:خزيحةابنصحيح-

519(.3/و682996،)2/)2":مسلمالامام-صحيح

1155(.)3/:حاتمابيلابن،العلل

.ويخرها!313501/.الزاغونيوابنالخطابوأبيعقيلأبنفتاوى-

0148(..1474،9147،)؟/1473:عقيللابن،الفصول-

وغيرها(411384،13855/:عقيللابن،الفنون-

.()3"6؟؟،2515،955/و؟1/703،52):لسيبويه،الكتاب-

.(21456/:للخليل،لعينا-

.(9"5و!21143،474/3/:للزمخشري،لكشافا-

الكحاب.باسميصرحلمالأخيرةالثلاثةالحواضعفى

21/""7،:مواضعفيجحيعاالصحححينالاإلىالحؤلفيعزو

4/1575،.وأ5!أ01،لح3/5196،و

ال!مهبلي.بواسطةمهاوكئير،كئيمةأخرىوموافع
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)1(

،2(

1112(.)3/:المقدسيالفرجلابي،-الصبهج

14(.لا1416،9)4/:تيحيةابنللمجدالمحرر،-

888(.)3/:سيدهلابن،المحكم-

أ!(.1261،1271،272)3/:الخرقيمختصر-

9(.لا3)3/:المدونة-

.(12)1/:حزملابن،الإجماعمراتب-

.()4/1418:احمد()9(اللاماماصرمبناححدمسائل-

)4/1446(.:البرائيمحصدبناحمدمسائل-

)4/9143(-:صدقةبنمحمدبناحمد-مسائل

.وغيرها(1912-2881)3/:الكوسجمنصوربنإسحاقمسائل-

.(4913)4/:البزراطيمسائل-

5014(.)4/:البراثيأحمدبنبكرمسائلى-

)4/1388(.:الجرجرائيجعفرأبيمسائل-

14(."1)4/:الوراقجعفرابيمسائل-

.(4751)4/:2"أالكرمانيحربمسائل-

أحمد-للإمامالآتهالمسائلجميم

مأجامعةفيمهاقطعةحققبوابهرها!الامامعنالمسائلأجلصنوهي

صنأكحرصورهاانهليذكر،أخرىقطعةالحشاويشزهيرالشتخوعخد،القرى

س!عين--نحومصو!ابعضهادأيتكاملةجلجلةنحخةوله،!هطلبهالحنمرة
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وغير

)1(

وكيرها(1430لا)4/:ثوالببنالحسنمسائل-

وغيرها(.959)3/:إسحاقبنحنبلمسائل-

وكيرها(.!147)4/:داودابيمسائل-

14(.40)4/:الطوسيريادمسائل-

وغيرها(.،9!لا،)3/689:احمدب!صالحمسائل-

)3/899،.:طالبابيمسائل-

4014(.)؟/:البرتيالعباسابيمسائل-

وغيرها،.14؟لا،6014)4/:الميحونيعبدالملكمسائل-

1411.1421)4/60؟1،:القظان!يادبنالفضل-مسائل

ها(.

1913(.)؟/:البغويالقاسمأييمسائل-

2913(.)؟/الانباري)1(:جامعبنمثنىمسائل-

1(.36؟)4/بلينا:بنالحسنبنمحمدمسائل-

وغيرها(.؟145)4/:المروذي!سأئل-

الدكتوراهرسالففيالثبجتنعبدالباريال!ضيخجمعوقد.الفضلاءبعض-عخدورقة

قريبا.درنوقشت،الاسخيعابيلتزمولممنهاالفقهةالحسائلالاقلةالكتبمن

جابممنشتىمسائلمن،فوائد:الن!خوبعضالمطوعاثجح!فيوقع

"،الأنباريجامعبنمىمسائل!ن"فوائدةصوابهتحريفوهو"!الأنباري

كخابوهواالقيمابنمصادرمنالانباري(1لاجامعجعلالتحريفهذاوبسبب

.االخارجفيلهوجودلا

3؟



وغيرها(.031؟)4/:ءهانىابنمسائل-

،3529،4601/و1"لأ،611644،)2/اححد:الإماممسند-

1266(.،01،1132لا8

داود.ابيسننشرح-السخنمعالم-

946(.)2/:للزجاجالقراذ،معاني-

،311261،1444،1472،1482/:قدامةلابن،المغني-

.وكيرها(1!48

+(311301/:للاشسعري،لاتالمقا-

.(14،1483لأ4)4/:قدامةلابن،المقنع-

!(1385)4/:الجوزيلابنالفخونا،منجخب-

.(1516-0914/لما:يعلىلأبي؟العكبريشرحامنمنتقى-

)؟/1448،:يعلىي!بي،الكوسجمسائلشرحمن-منتقى

")1468

499(.)3/:لهولدهما،مالفيالوالدينحكمكتابمنمنتقى-

)3/399(.:له،الصيامكتابمنا-منتقى

.(41331/و39123/و11401/:للشيرازي،المهذب-

.(41لأ46/و35151/و8!لا)2/:لمالك،الموطأ-

9123(.)3/:للجونى،المطلبنهالة-
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القائحة:هذهعلىلعضالملحوظاتهناونسجل

وبقي،واسطةدونالحؤلفعنهاالمصادر.نقلهذهأغلب1(

الاحتحال.علىهنافذكرناهتردد،بعضهافي

الحؤلفصرحالتيبعضالكتبللكتابالحتصفح2(سيجد

لأحدوذلك،القائمةفيهنانذكرهاولم(الكتبفهرس)انظربأسمائها

عرضاذكرهاحا-أو،مباشرةعنهايخقللمالمؤلفأنإما:امرين

.نحوهاومنقولنصقضمن

أنهيعنيلابواسطةالحؤلفعنهانقلالتيالكتبهذهبعض3(

هذافيمصادرهمنليستأنهاالمقصودبلأصلا،عليهايطلعلم

هنا.بالدراسةالمخصوصهوإذ،فحسبالكتاب

مؤلفيها،عنبالنقلصرحلتي1المصادروهي.الثانىالقسماماب.ء

المعجم.عل!مرتبينفنذكرهم

)"72(.ليميةابنعبدالحليمبن-احمد

يامنيصرحولم،واحوالهوفتاويهأقوالهمنكئيزاعنهنقل

مننصوضاوليستواختياراتفتاوينقولهواغلب،يخقلالكتب

قليلة.مواضعفيإلامعينكتاب

)4/1527-:في"الاستحسانقي"قاعدةكتابهعننقلفقد

)4/26!1(.:في"القياسمعنىفي"رسالةوعن1532(،

ولم-"011()3/1011:فيالتفضيلمسائلمنجملةونقل

"الفثاوكمالما:فيالذيوالموضع،المطبوعةكتبهمنشي؟فيعليهاآقف

هنا.منمنقولبعدها(وما)4/393
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)333(الدينوريمروانبناحمد-

في:("العلموجواهر"المجالمةاكتابهمننقل

.)0115

-3/9114(

(512)لأخفسا-

11/325،:في"القرانو"إعرائب"القرآن"امعانيكحابيهمننقل

3/1398(.و2295/و326

)328(الأنباريابن-

)1/283(..في"الناسكلماتمعانيفي"الزاهركخابهعننقل

قخيبة"واب!حاتمابيعلىالردفيا"المشكللعلهآخركتالبومن

ا)3/6011(ء:في

)516(-البغوي

وانظر731(.681،)2/:فيالحخزيل""معالمتفسيرهمننقل

سيأتي.ما

)235(شيبةابيبنبكرابو-

3/862،و)2/074:مواضعفي"المصتف("كتابهمننقل

401(01لا0301،

)458(-البيهقي

1(.155)3/:في"الكبرى"السننمنواحدموضعفيعنهنقلا

)031(الطبريجريرابن-
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لم7)2/3:مواضععدةفي("البيان"جايمتفسيرهمننمل

وغيرها(.39112،0113/و

)293،.نجي-ابن

203)1/166،:فيو"المنصف""الخصائص"كتبهمننقل

1651(.0162،ولم/3/498و

)795(الجوذيابن-

كتابهمن)2/696،واحد:موضعفيباسمهمصرحاعنهنقل

تصريح.دوذ-سيأتي-كماامرا!عنهونقل"،"المدهش

)476(الحرمينإمامالجويني-

.،15،124)1/:فيأ)البرهاذ"من

)277،الراذيحاتمابو-

.،1486)4/:في"والتعديل"الجرحابنهكتابمننقل

)028،الكرمانيحرب-

"مسائلهمنوذلك،وعشرينأربعابلغتمواضعفيعنهنقل

2(.حاشيةص!/2؟)انظراحمد(1،لا؟مام

45(المحزمابن-

3/1258،و)2/713:فقهييناختيارينموضعينفيعنهنقل

الححلى"."كتابهمن

)؟!الانماطيمحمدبنالحسن-
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089(.ـا،719)3/:موأضعفياحمدالإمامعنمسائلهمننقل

)387()العكبري(البرمكيحفصابو-

بواسطة!كلها-يكنلمإناقواله-اعلبكئيزاالمؤلفذكره

و"شرح"المبسوط"شرحكتبهمنانتقاهايعلىابيللقاضيمنتقيات

ولدهما(".مالفيالوالدينو"حكم"الصيامو"كتاب"الكوسجمسائل

2731(الشيبانيإسحاقبنحنبل-

629،1)3/959،:مواضعفياحمد"للإمام"مسائلهمننقل

وغيرها(.689

1051(الكلوذانيالخطابابو-

وغيرها(.519،539)3/:مرات"فتاويه"مننقل

)388(الخطابي-

74؟(.)2/:في"الحديث"غريبمن

)703(الخلال-

41384،6913/و31/989:عديدةمرات"الجامع"كتابهمن

01وغيرها(

1)175(احمدبن-الخلجل

3/798و؟256/و73؟.165)1/:فيوغيره"العين"كتابمن

(4161601/و

)385(الدارقطنيا-
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.(4601،9512*)3/:في""السننكآبهم!

)321(دريدابن-

.(30421/):فيا"ةلمقصورا"من

5271(الزاغونيابن-

وغيرها(.41/1353،1355:فيمرات"فتاويه"مننقل

()537الزمخشري-

،3084/و2438/و1/19):في"المفصلو""الكشاف"من

.وغـرها(329

)244(السكجتابن-

.792()1/-:النعفيهاجدولم-"المنطق"إصلاحمننقللعله

عبداددهبنعيدالرحمن-الحهيلي-

)؟(سنديابن-

1442(.4/و659)3/:فيلأحمد""مسائلهمن

)266(احمدبن-صمالح

(.الأعلامفهرس)انظر"لوالدهمسائله"من

)244(المتحكانىطالبابو-

589،619639،،)3/579.فياحمد("للامام"مسائلهم!

.وغيرها(

94



(123)ويلطحاا-

)3/4801(.:فيالاثاد"معاني"شرحمن

)463(عبدالبرابن-

1666(.4/و662)؟/؟فيو"الاستذكار""التمهيد"من

)583(السهيليالقاسمابوعبداللهبنعبدالرحمن-

يسحيه،اندونالفكر""نتائجكتابهمنكثيزاالمؤلفعنهنقل

ليستانهاإلا)3/139(واحد.موضعفيالكتابتسميةووقعت

مننعحبرهلملذا،نفسهالسهيليكلاممنهيوانما،القيمابنمن

فحماالمصدرهذاعنالحديثوسنفرد.بتسميتهاصرحلتيال!صادر

سحألى.

باسمومرة،باسمهمرةنف"الا4"الروطرالاخركتابهمنونقل

01سق(ما)انظرمؤلفه

()211الصنعانيعبدالرزاق-

.(41412/و7ه4)2/:في"المصنف"كتابهمن

)066(عبدالسلامبنالعز-

1328،،1312)4/:فيالاحبهام"ادلةفيامالاما11كتابهمن

ط!1(.1331،1333،34

)292(اححدالإمامبنعبدالله-

(.الأعلامفهرسأانظر"لوالده"مسائلهمن

)676(النحويامالكبنعبداللهابو-

05



فيلهورسال!"،الخلاصة"شرحأوالتسهميل""شرحمنلعله

3/886،و)1/185:فى*ة*<لمخسنين!فقريمبلله؟))ذرحمحت

0163(.4/و039

لم)224لمملامبنالقاسمعبيدابو-

261)1/:في"المصنفو"الغريب"الحديث"غريبكابيهمن

0138(.3/و32911/و

()702المئنىبنمعمرعبيدة-ابو

.(31518/و736)2/؟في("القرآنمحاز"من

)924(المازنيعثمانابو-

.(419161/:في"المازني"تصريفمن

)321(العقجلي-

9125(.)3/:في"الضعفاء"من

)257(التسويسعيدبن-علي

وغيرها(.1001،)3/639:فيلأححد"أ)مسائلهم!

)544(اليحصبيموسىبنعياض-

.(0116)3/:في"المعلم"إكصالمن

()702المراكا-

3/868239،و)2/308تفىوغيره("القرانمعاني"كابهمن

.وغيرها(4/5621و
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)2176(اقتيجةابن-

6011(301/و2/753و124)1/:في"القرانمشةعلتأويل"من

"16(4)القرافي-

مواضعفي!عنهونقعا4/1316(و)1/39"الفروق(":امن

باسمه.يصرجولماخرى

)286(المبرد-

3/398،1و524)2/:فيكتبهمنغيرهاو"المقتضب"منلعلها

وكيرها(.41625/و029

(02)؟الشافعيإدريسبنمحمد-

."و"الام""الرسالةمن

!)223(الحكمبن-مححد

015!،؟4914/و559،579)3/:فيلأحمد""مسائلهمن

وكيرها(.

)؟(مشيشبنموسىبن-امحمد

1435(.ولم/7"769،9)3/ةفيلاحمد"مسائله"من

)؟(الشامييحيىبن-!نا

(.الأعلامفهرلس)انظرلاحمد""مسائلهمن

)؟(بختانبنيعقوب-
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؟1515،!821.011؟4/و569)3/.فيلاحمدا"مساتلهمن

1524).

؟()"هالحثبليالفراءبنيعلىابو-

لأعلام(.فهرس)انظركثيزاعنهنقله

قبله!الذيفيقيلماملحوظاتمنالقسمهذافيويقال

مؤلفيها.باسعاءولاباسعائهايصرحلممصادر:الئالثالقسمبإب

الكتب،وتصفحالحطان،تتبمنئعرفإنماالقسموهذا

منعليهوقفنافالذي،قليلالنوعوهذا.الحوإفيناساليبومعرفة

هي:كتبخمسةذلك

)795(.الجوزيلابن،المدهش-1

علىيفىيدمااي1232(-1لاأ)3/6:فيوأكثرعنهنقلفقد

امورا:الكتابهذاعننقلهفيلاحظحتاوقد،صحيفةخمسجن

فغيركثيراالنصفيتصرفبلمتتابغا،مجردانقلأينقلا-لم

واخره.واوسطهأوله؟الكتابكلمنوانتقى،وبدل

منتظمةكيرالانتفاءطريقةكانت3012(-)3/1176-منب

نقلهفكاذ،الطريقةهذهغير1232(-)3/3012منثم،مرتبةولا

-)531مناولهإلى-المدهشاعني-الكخاباخرمنلكنمرتجا،

.)387

لاوهي"المدهش"،فياجدهالمالنصوصبعض-هناكجى

هيف!ل.الوعطهكتبهفيالجوزىابنطريقةعنسبكهافيتخرج

53



طبعةمنسقطتاو-الطريقةبهذهخبحر-وهوالمؤلف)!"إنشاءمن

.؟الجوزيلابناخوكتالبفياو"الحدهتر"،

الصلاحبنعمروابيالدفيلتقي،والمستفتيالمفتيادب-2

.)643(

الفتيا،فيالسلفحالمنشيئامنهانتقىلا"12(-31/3"12

".ادري"لا:!وقولهم،علمالا+فتاءابغيرمنوتحذيرهم

)656(للمنذريداود،ابىسننمحتصر-3

66(.)2/لاواحد:!وضعفيعنهنقل

684()للقرافي،الفروق-4

،3/1126و"13،157،-11/812،:!واضعفينقل

صى/52(.انظر:)وا1252(،-1234

لا()"2ليفيةابنالاسلامش!خفتاوى-5

تضئرعاربكمادكوا>:تعالىقولهتفسيرنقل862(31/835-

[ه6-55/]الاعراف<؟*-لمخسنينأحفقرديباللهرختإق...وخفية

.يسيرةإضافالتمع

تعنبيه:

جمنوانه:؟46(21/62؟-"البدائع".فياخر!وضعهخاك

01(0يهفتال!رأمألثئهرعني!ئمملونك>تعالىقولهتفسيرفيبديعة

التفسير":-الفتاوى"مجموعفيبنصهموجودوهو2[،لأأ]البقرةلم

الهوامش!قيذلكإلىواثرنا!الفوائدياكخابهفىالنقولهذهأعادوقد>أ(
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وا؟إشارةدونشيخهمنالمؤلفنقلهمماهوفهل09(،-)12/8"

؟.القيملابنهوبلمنهاؤليس""الفتاوىفياقحممماهو

بل،القيملابنولاتيميهلابنليسالحوضعهذاان:الجواب

منه،الحؤلفاستفاده)ص/312(الفكر":"نتائجفيللسهيليهو

.إذن"أ)المجموعمنفلححذف

*لح!لمجم
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أالنتائبم(فيوال!مئهيليأالبدائع!(ثيالقيمافيبين*

يتعلقفيما-عيهاكتابهالمصنفبنىالتيالمصادرأهممن

عبدالرحمنالقاسملابيالفكر(""نتائجكتابهووالنحواللغمةبمسائل

)581(.سنةالمتوفىالمتفننالعلامةالسهيليعبداللهابن

انقلإذ؟الكتابهذاعنالنقلاكتنفالذيالموضولاجل

-،-السهيليمؤئفهيذكؤبل،باسعهتصريحدوننصو!مهمنكحيزا

يامنلكن،عليهويزيد،ويتعقبه،عليهويود،بحولهعلىويشي

منشيءفيالقيمابنعنهيفصحمالم؟اهذايثقلالسهيليكتب

هذهلكن)3/139(حد:وموضعفياتسميتهوقعتوإن،الحتاب

05(.صسبقما)انظرنفسهالسهيليمنبلالقبمابنمنليسستالتسمية

عندماالبناإبواهيممحمدالذكورعنهكثصفماهوالغ!وضوهذا

وبينالقيمابننقولبينفطابقالفكر"،"نتائجالسهيليكتابأصدر

الامر.وبانالضالةفوجد،الكتابهذا

صنيعوصففيالحديتجاوزجعلتهالفائدةبهذهنشولهأنإلا

حذف)إنما:وانهلثفسه(،السهيلينحو)ادعى:بأنههناالمؤلف

نأالقارىءليظنحتىواختصر،قليلأوزادواخر،1وقدممقدمته

أنهوالحق0قال،بدائعهمنكتابهفيالقيمابنيسوقهلذي1النحو

كتابهفيالمسطورةالبداحوانبعيد،أوقريبمننصيب7فيهلهل!س

اهـ.(11"الاننقدمهاالتيالفكر""نتائجهي

.،لا)ص/:"ثجلنتاا"مقدمة(1)
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"انهبالقولإل!فتعداهالمتجاوز،الحدهذاعنديقفولم

أدخلهماالاراءمنإليهنسبإذ،الرنجلهذافيالنظرإعادةيخجغي

هذهفيالكلامنفردانرأيناكآهذلكلأجل-إ("إالنحاةعدادفي

وأالانتصارفيشظطاووكسدونفيها،الحىوجهليتجتى،القضية

قدحقهفى)البنا(وتجاوز(،القيم)ابنمنقربيكانوانألاعتذار،

تحاوزإليهويدفعالقربىوشائجتمليهلما،لهالانتصارإلىيحدوني

وماالحقهوالمقصودلان؛المستطاعقدرذلكسأدفعلكنيأالبخا،،

-.العيمابنقال-كماالأرجللحتفيو!عداه

نايخبغيلااهلها-إلىالفوائدعزو-فياصلانؤصلوهخا

بعدهمومنالسابقينالأئحةكلحلبعليهتواردتفيه،يخخلف

.-منهموالصؤلف-

،قومكلمعتقعدأنالعلمشكر)من)224،:عبيدابوقال

موضعفيذلكبعدتقعدثم،منهيمفتتعلمتحسنهلاشيئافيذكرون

عنديكانماوالله:فحقولتعلمتهالذيالشيءذلكفيذكرونآخ!

ذلكفعلتفإذ،فتعلمتهوكذا،كذايقولفلاناسمعتحتىشيء

()1".العلمشكرتفقد

التيالفائدةئضافان:النصيحة)ومن)676(:النوويوقال

ولم...وحالهعلمهفيلهبوركذلكفعلفمنقائلها،إل!ئسخغرب

،)2"،00.قائلهاإلىالفوائدإضافةعلىوالفضلالعلماهليزل

بإيرادها.نطيللا،مشهورةالشانهذافيوكلماتهم

)1(

)2(

للداوودي.؟(211/:"الحفسرينوإطمقات،للس!وطى931(21/-"المزهر!

.(92أص/.داالعا!فين"بسخاذ
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قتحما"فهذا)1/924(ةهذا:كتابهفيقالفقدالمؤلفاما

منالكلماتلهذهلحبولابتفسير،استعانةكيرمنء..العظيمادله

إلىالاضفشهاكتابفيوجدتهالوانييعلموالله.0.فيهتوجدمظان

اهـ."...استحسانهافيولبالغتقائلها،

...المعانيهذه"فتأمل)2/"52(:!آخر:موضعفيوقال

منحقهلأعطيناهلغيرناوجدناهمالو...وامثالههذامنذكرناوقد

+2/"41()1"و361)1/:وانظراهـ،"+.-والمدحالاستحسان

عليه!متفقاصلإذنفهو

النقلفيالقيم[بنسلكهاالتيالطريقةفلننظرهذا؟تقررإذا

من)البنا(الاستاذإليهذهبماصدقلضعلم،السهيليكتابمن

فنقول.،عدمه

23(،)ص/21-الكتابلموضوعاتفجمليعرلناتقدمقد

المسائلابدألم،الفمهيةالفوائدمنبطائفةكتابهالمؤلفاسبفخحفعد

دونالسهيليعننقلا)ص/27(منواللغويةالنحويةوالفوائد

!/37(.)"."النتائجكتابفيفائدةاولوهي،تصريح

)ص/37(،1""النتائجمنالمنقولةالئانيةالفائدةافيباسمهصرحثم

السهيليكلاموصفىوتوسعورادالمسألةأصلالقيمابنذكرأنفبعد

ذكر=فوائدتيميةابنشيخهعنونقلالمعتقد،فيعليهينتقدمما

خخامه:قالثم،بلفظهوحكاه0"0.السهيلي"واجاب:وقالإشكالا

)ص/93(."اللهرحمهوبدائعهاعاجيبهاحدمنالجواب"وهذا

ص/31-32.ماتقدمانظر)1(
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الكلامين!شاالكتابفيفائدةثانيفيالمؤلفترىالانفأنحت

ارادمنصنيعهذايكونفهل.الاشتحسانغايةويستحسنهللسهيليئ

كلا.؟!نفسهإلىونسبتهوإخفاءهوآدعاءهشخصكلامأنتحال

مزيدلاصراحةالسهيليعنلالنملالقيمابنصرح-وقد

طرائق:ذلكفيلهوكاذ4عليها

الأجوبةاثناءوفي،نسبةدونالمألةراسيذكراذمخها:

3(.لأ11/فيكما،وتعليقاتهالسهيليكلاميوردوالحخاقشات

)تماخوهوفي(،السهيليأقالبنصهكلامهيذكراذومخها:

)1/1؟(.لمحأكما(كلامه

هذاحسنافصلاللسهيلى)رايت:المسالةاولمنيقولوتارة-

و؟/605(.لألم،لم5)1/(لفظه

(،السهيليلفط)هذا:يقولاخوهاوفي،الفائدةينقل-تارة

556(.2.105.505/و؟33)1/95،فيكما

ويسوق(فقالالشهيليإليهاشارماأوهذا:يقول-واحيانا

516(.2/و)1/63فيكيا،نقسه

(.لح8أ؟/لاالسهيليوهو(الناسبعضأوقال:موضبعفيوقال-

)1/"03(.تالسهيليكلاممن)فائدة:موضمعفيقالو-

السهيلي(منهمالنحاةمنطائفةتقرير)هذااخر:في-وقال

.)1/234(

هذارايت"ثم:قالثملم(21/18موضبعفيكلامه-نقل
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الخاطر".الخافىفيهفوافق،الحهيليذكرهقدبعينهالمجنى

لهوقعالمعنىهذاإذ:وقال361()1/موضافيعنهونقل

لملأنهصفخا؛عنهفيضربنفسهفييجولوكاذ،بمكةإقامتهآثناء

لااحدهما،النحاةمنلاثنينبعد!اهئم،القوم!باحثفييوه

به.وصرخكشفهفإنه،السهيليوالاخر..يعرفه

منالسهيليعنالنقلفيالمصنفسارالوتيرةهذهوعلى

وااخرها،فيأوالفائدةأولفيإما،بنصهكلاامهونقلإليهالإشارة

الجال!الثناءمع،وبدائعهتحقيقاتهأكئرإليهناسباالكلامد!جفي

0والتقدمبالفضللهوا،عتراف

احدمنالجواب"وهذا)1/"3(:قولهعليهالثناءفمن

اعجبمنالفصل"وهذا51(:)1/وقوله"اللهرحمهوبدائعهاعاجيبه

203(:)2/وقوله"،إليهسبقهالنحويينمناحدااعرفولمكلام!،

وقوله:شاء".مافيهاحسنف!نه،الحرقصاتمنكلامهمن""وهذا

تولجهااذعنهاتضايقمضايق-الله-رحمهتولج"وقد)1/116(:

والتقدموالفضلبالسبقلهواعترف."...حسنةباشياءواتىالابر،

ولهالأمثلةمنذكرهماعلىالكلامتمام"فهذاةفقال؟13(11/في

+التقدموفضلالسبقمزيد-ادلهرحمه-

القناعيس"البزلصولةيستطعلمقرفيفيلزاماإذااللبوذوابن

وهو،الفاضلكلام"هذا)1/326(:فقالقولهعلىواثئ

وفهمهالحاقبذهنهعلىوائنىصبب"،منينحطلمميلكأنهترىكصا

316(.1)2/البديع

وعدمللسهيلي،الاعتراففيووضوخاجلاءترىكمافهذا
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يريدمنشأذهذافهل،ومدحهعليطالخاءفيوالمبالغة،حقهجحده

كلا.حقه؟اهضمأونفسهإلىفوائدهنسبة

كيف،لنفسهالسهيلينحوادعىالقيمابنبانالقوليدفعفهذا

.اله؟إويعترف،عليهويحني4يذكرهءيفتىلاوهو

-علىالسهيليلكلامومقزرناقلمجردالمؤلفيكنفلموبعد؛

عوقفمعهووقفالصضحار،فيجاراهبل-مباحثهوجودةكعبهعلو

+..عليهوردوناقشهبعفالأحياذ،فيعليهاربىبلوالند،القزذ

وفي)1/93(4فيكماجداكثيرةمواضعفيعليهردفقد

عليه.ردلم،صببمنينحطسيل:كلامهوأنعليهأثنى)1/326(

كافغيرترىكما"وهو:قالثم334(11/موضعفيكلامهوساق

معنىفيوغلطهعليهردكماسؤالأ".السؤالزادوأنه...شافلاو

آيةتفسيروفي)1/347(.ةاخرىمسألةوفي11/342(.حديث

الضعفمنفيهمايخفى"ولا:قالثممرةجوابهوذكر)2/488(.

وبين21/517(،فياضطرابهإلىأشاركما21/413(.والوه!((

موضعوفي541(،)2/فيصارممنونبوةجوادمنكبوةوانهغلطه

416(-)2/البديعوفهمهالحاقبذهنهمعالخاطىءفهمهمنتعجب

جملهعليهيكزثم،عليهويثنيكاملا،كلامهينقلانهكما

261027-!142،-)1/116فيكماوالمناقشةبالتعليقجيلة

056(.56!-2/516-533،و

منهذا"وفي)1/347(:قولهمثلالرد،فياحيانايشتدوقد

)2/566(،ونحوه"،يخفىمالاوالمعنىاللغةعنوالبعدالحعسص

26(.2-صر/دسقما)وانظرجدا"فاسدجواب"فهذا:؟(14)2/وقوله
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السهجليعلىيردماكث!زاكاذ-الله-رححهالحؤلفاذكما

فبين)أ"،خطأهويبينويسناقحشه،العقيدةمسائلفي-الله-رحمه

493،593-)2/:فيوناقحشه.عليهوردللكلابيةموافقته،ألاه21/

فيكحاالعقديةالأخطاءمنكلامهبتهذيباخيائايكتفيوقد"93،.

/1(-31،32،316.،204

مباحخه،فيومخا!تشهالمسهيليعلىبالردلقيمابنلكتفولم

لماشحاءويفصل62(،)1/61-.اخرىمعانييسخطهركانبا!

بهجاءمصابأحسنويأتيبل70!(.2/993،)أفيكحالهايتحرض

922،251254،1،)1/221،:كثيرةمواضعفي5!االسهحلي،

505(01"9،4!2/412،4،و261،027،332372-

الحؤلفإن:يقولاذلمنصفهل؛الحطولالعرضهذاوبعد

الظاذواذواخحصو؟واخرقدمإنماوانه؟لنفسهالسهيلينحوادعى

هذايطلقاذ[لمتصفحاشا؟بدائعهمنيسوقهالذيالضحواذليف!

الحكم.

فيلمانتججةفلجس،النحاةعدادفيالقيمابنادخلواالذيناما

الحفردةكتبهفيمالأجلولجس،وتحقيقاتبحوثمنالفوائد""بدائع

فيهاامالأجلوليس،والعربيةالنحومسائلم!الأخرىكخبههأوالعربيةفي

تلاميذهلأنبلفقط،ذلكلأجلليس،بالغينوتدقيقتحريرمن

بلبدلكوصفوه-للحكماهلوهم-قربعنخبروهالذي!أصحالهو

تبحر)"قدالعصر")2":"اعيانفي)764(الصفديتلميذهقال،مخهبأكتر

)1(

ل!2(

(.لح11/6الحاشيةفيعليهعلفحا،موضعفاتهوقد

36(.)3/لا
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به"اجخمعت.اهـوقالا"-..ومكنهاقواعدهاوحوروأتقنها،العربيهفي

اهـ."!1"والأصولالعربيةفيخصوضا،فوأئدهمنواخذت،مرةغجر

")2":الحنابلةطبقاتعلى"الذيلفي5197(!جبابنتلمجذه!الو

واصوله،وبالفقه.،.بالتفسيرعارفاوكاذ،الاسلامعلومفيأ)وتفخن

ولذااهـ.((00.والنحوالكلاموبعلم،الطولىاليدفيهاولهوبالعربية

".والنحاةاللخويين"طبقاتفيالسيوطيادخله

فينحرهاالتيالتحقيقاتهذهلهذلكإلىضملوفكيف

بماواتىسبق(؟!)كماالسهيليعلىمنهاكئيرفيواربى"الجدابا(

344،.)1/انظر،عليهينبهواولمالنحاةمنكحجرآكنله

ينقلبأنهصرحلو-تعالىادله-رحمهالمصنففإذوبعد،

عنأسحلملكادالفكر"-"نتائجالسهيليكتابمنالفوائدكحذه

فيهاسصىالتيالمواضعفيهذاللاعتذار،وانفىالاعخراض

كانوإناكثر،عليهاللومفيتوجهيسمهولماغفلهماأما،السهحلي

ذإالصنيعهتامئلعلىتساعدوموضوعهالكتابطبيعةبأذدئعتذر

منكيرهافييتجوزمالافيهايتجوزوالحذكرةله،كالخذكرة!و

اولفيذكرهمنواكثرالسهيليذكرقدبأنهايضالهوئعتذر،الكتب

مادامموضعكلفيذكرهعنذلكفأغنىواخرها،ووسطهاالنتول

مختاب.شحبهاومتخابعاالنر

التيالصواطناذعلمناإذاخاصةوجيهةسائغةاعتذاراتوهذه

عليهايعكرولكنفيها،بهصرحممابكثيراقلباسمهفيهايصرحلم

!11

)2!ما

.936()4/:نفسهالصصدر

.،4لح8؟/لم
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بسزا"هذا:قولهمفيفصل395(5-)12/لألأ:فيواحدموضع

)ص/993-"النتائج":فيموجودالفصلوهذارطبا"،مخهاطت

القيمابنوذكر،الجملةهذهاسححلة-فيسبعةال!هيليفيهذكرلحأ5"4

اجوبةزيادةمع،ثلاثةوزادال!هيليعخدالتيالسبعة،الشلةعشرة

باسميصرحلنمبرمفالفصلهذافيلكنهائد+وفواتحريراتالسهيلي

منالمشكلةالمسألةدهذهفيما"فهذا:اخرهفيوقالالسهجلي،

لااانخشيةالخاطرافيها،لسوائحصيذاعلقتها،والمباحثالأستئلة

كببي،عنبعديحي!علىعلقتفإنهاافيها،الناظرفليسامحيعود،

اهـ."..مرأ!عتها-منتمكنيوعدم

المؤلفقالهمافيهيقالاذإلا،الكتابفيموضعاشكلفهذا

"ثم:اخرهفيقالثمفصلا،ساقإذلحأ41)2/"اآخر!رضعفي

الخاطرفيهفوافق،السهيليذكرهقدبعحنهالمعنىهذارايمت

سا!انبعد)1/361(قبلهموضغفياقالهماوكذلكالخاعلر".

وكاذ،بمكةالمقامايامبعينههذاوقليقد"وكاذ:للسهيليفصلا

ا،القوممباحثفيارهلملانيصفخا؛عنهفأضربنفسيفييجول

ولاورد،وماحولهحام:احدهما،النحاةمنلفاضلينبعدرايتهثم

كشفهفإنه-الله-رحمهالسهيليالقاسمابو:والثاني.اسمهآعرف

ااهـ."...بهوصم!ح

"النتائج((،ب"البدائع"علاقةتظهروالتفصيلالبصطبهذا5

ا.دلهوالحمدالجلاء،كايةويتجلى،الحسألةفيالحقوحهويير

لط:امر)البنا(الأستاذعلىويؤخذ

على"البدائع"فيهيالتيالتصحيحاتمنكخيرفاته:الأول
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الخطأ.على"النائج"(نسخوفي،الصواب

وردودومنالمحشا!تعقباتأهملانهاشدهما-:-وهوالثاني

يشرلمبلمنها،شيئايخقلفلم.السهيليعلىالقيمابنوإضافات

لابننصفةوقلة،المحققبالكتابحيففيهوهذا!إشارةمجردإلجها

الحجةأمامتهاوتالتينتيجتهلهلتسلمكلهذلكأغفلولعله،القيم

.!رالبرهان

م!كئي33
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منهالمستلةوالكتبمختصداته،حي

مواض!منهآخرونوانـقى،العلمأهلمنجماعةالكلتاباختصر

ماإليهاضموااو،مفردةفنشروها،بعفمباحثهجماعةواستل،متفرقة

ذلك.منذكرهعلىوقفتبمابيانوهذا،مباحثمنيشبهها

افهي:مختصراتهاماتي

جابمبنعحماذبنلعبداللهالفوائد،بدائعأ-مختصو

-.الله-رححهت)1256()9"

بطيناباعبدالرحمنبنلعبداللهالفوائد،بدائع2-مختصر

طبع)2(.-اللهرححه-12(ت)2؟لم

رحمه-ت)8014(الدويشلعبداللهالفوائد،بدائعمختصر-3

)3"3فيالرابعالمجلدفيمؤلفاتهمجحوعةمعمطبوعوهو-،الله

غلبالزمانأهلرأيتلما"اخضصرته:اولهفيقال()13،صفحة

لقلةالمطولاتفيرغبتهموقلت،لكسلإلىاواحلدواالمللعليهم

أنهالماذكرثم(001.عنهتصدهمالتيالشواغلوكثرةالعلمفيرغبتهم

المطبعية.3الأخطابعض!تصحيحإلاا،عندهمنشيئايزد

العخيهمينصالجعبنمححدللشيخالفوائد،ابدائعمنالمنتقى-لح

،1(

2!مالم

،3(

ك!.)3/68:الزبير!لا!!ارةمؤلفاذ!هـه

ك!.1/933)تا"الاظ!ينا)!وصة:انظر

هـ.1411بالقصيمالعلياندارمطبوعات!!
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.-)1"اللهرحمه-(1421أت

منه:مستلاطبعاوالنس!اخانتقاهمااما+

مكتبةفينسخةمنها،الصنعانيالأميراختارها،منهقطعة-1

-88(.02)ق)024(رقمبصنعاءالكبيرالجامع

913(مجاميع،عام38لا)4رقمالظاهريةفياخرىقطعة-2

-11)قهالمقدسيالتقيبنمححدبنإبراهيمكتبها833،سنةكتبت

.)117

134فيمنهمختاراتسرقيات()3003رقمليدن3-وفي

حديث.بخطصفحة

المعوذتين.تفسير-4

عنوطببعص/96(.)انظرقديفاالدمشقيمنيرمححدافرده

فيثم،الدينشرفعبدالوحمنبتحقيق1375سخةالهندفيطبعته

بالطائف.الصديقمكتبة

مححدالشيخافردهوالمعؤذتين،الكافرونسورة5-تفسير

الفقي.حامد

هله.والحسد-ذم6

وبيانوتصحيحهاالحناظرةطريقإلىوالسخةالقرانإر!شاد-لأ

ايمنالدكتوروحققه"البدائع"منالفصلهذاافرد،الحؤثرةالعلل

بدمشق.الفكردارعنوطبعالشوا،

)ص/153(،العثيحينلما:مد!دالشيخلحياة"الجامعكابصاحبذكره)1(

،مطبوعوهو،الفيمابنكابنحطعلىالفوائد"فرائدمنالحنتقىاوللثعشا

"البدائع".منمنتقىفظنه،عليهاستبهفلعفه
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الكتابطبعاتثم

المنيرية،الطبعةهيلهطبعةواول،مرةمنأكرالكتابطبع

للأصولالرجوعدونعليها7بالاعتماداوعنها،صورةإمابعدهاوما

مهحاالقصور،منذلكفيماالقولعنوغني،للكتابالخطية

وركناصيلاصلالخطيةفالأصول!تصحيحهالمصحالياجتهد

الخطأ.عنواسلم،الصحةإلىاقرببنعقللخروجإليهايرجعركين

عليها:وقفتالتيالكتاببطبعاتبيانوهذا

الشيسخلصاحبها،المنيريةالطجاعةبإدارة،المنيرية-الطبعةأ

في،تاريخبدونت)1367(،الازهريالدمشقيآكامخيرمحمد

)00011نحوصفحاتهماعددجشءان،مجلدكلفي،مجلدين

صحيهفة،.

"عنيالعجارةهذهالا!بعةاجشائهامنجفى؟كلعلىكحبوقد

منيرمحمدالاولىللمرةاصولهومقابلةعليهوالتعليقبتصحيحه

يقول..-دده"الحمد2،ش)4/"أ:الكتاباخرفيوقال(".الدمشقي

لله--والحمدتمقد:المنجرية[لطباسةإدارةصاحب...منيرمحمد

بتصحيحهجهديبذلتوقد...،للامامالفوائدبدائعثحاب

اهلمنجماعةعلىعرضهابعدنسخةغيرعلىاصولهومراجعة

1(00.الصحةفيغايةوقوتهاللهبحولافجاءتوالذكاكا،والفهمالعلم

احص.
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)08فيمعرداوطبعهالحعوذلنتفسير"البداعلمامنا!خلوقد

)عم!/993-:"الخيريةالاعمالمن"نموذجكتابهفيذكركما(،صفحة

+الفوائد("ا"بداعمنالجزءهذاكودظإلىهناكيشرولم4(،00

أصلا،إحداهمااعتمد،نسختينعلىاعتمدانهليتبينوقد

فيمعدودةمواطنفيذلكوألبت،يشكلفيماللنظروالأخرى

فلااعخمدها،التيالنسخعنتفاصيللنايذكرلمانهإ،،الكتاب

إلىأميلكنت!انأيدينا،بينالتيالنسخإحدىيأنهاالجزمنسخطيم

،اعتمدهالذيالاصلهي)ظ(بلهارمزناالتيالظاهريةنسخةأذ

تريبفيالتوافقوبسبب،النسخةآخرفيالتيالزيادةبسبب

اعلم.والله.الكخال!)أ"

أربعةفيمجلدان،021؟سنة،بالأردنالمعاليدارطبعة-؟

الزغلي.إبراهيمبنمحمدتحقيق،أجزاء

اربعةفيمجلدان1414،سنة،ببيروتالخيردار3-طبعة

وهبيومحمد،زريقمصطفىمعروفتحقيقعليها:كخبأجزاء،

محمدالدكتورلهاوقدمجي،بلطهعبدالحميدوعليسليمان،

الزحجلي.

مجلدينفي15؟41سنة،بدمشقالبياندارمكخبه-طبعة؟

نسختيعلىاعخمدانهالمقدمةفيذكر،عيونبثيرمحمدتحات!ق

+االكخابفيذلكأثريظهرولم،الظاهرية

مجلدين،في،تاريخبدون،بيروتالعلميةالكتبدارطبعة-د

الممدمة.منلأ3؟لأ-ص/أنظر)1(
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.عبدالسلاماححدئحقيق

9141،سنة،المكرمةبمكةالبارمصطفىنزارمكتبة-طبعة-6

الدار.فيالبحوثمركزتحقيق،مجلداتاربعفي

مجلدين،في1423،سنة،بالقاهرةالحديثدار7-طبعة

.صلاحوعامر،عصرانسيدتحقيق

الاسكندرانيمحمدالدكتورتحقيق،العربيالكخابدا!طبعة-8

واحد.محلدفي،1422،الأولىط،درويحثكوعدنان

مجلدا!أربعةهـفي1422سنة،العصريةالمكتبة9-طبعة

أبوعوضاحمدوالدكتو!،الفاضليعبدالقادرمحمدتحقيئ!،

.الشباب
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الخطيةنسخهكلم

منها،نسخةعسرةاربعذكرعلىوقفت،كئيرةنسخللكتاب

وبعضها،الحجممتفاوتةالكحابمنقطعوبقيتها،تامةمنهاثلاث

ماإلىالإشارةمع،الناقصةلم،بالكاملةاولأنعزف،بالمضتقىاشجه

قبلها.)-؟؟(إشارةبوصعمنهااعخحدناه

الكاملة:النحخ-أ

)ظ(الظاهريةالمكتبةنسخة-1-ة*

(01)536رقمها-سابقا-بدمشقالظاهريةبالمكتبةمحفوظةنسخة

ليس(،صفحة544-ورقة)272)1(أوراقهماعددمجلدينفيتقع

منسوخاتمن-تقديزا-وهي،الناساسمولاالنسختاريخعليها

مالمبعض!المتظهارحاولنا،وقىاءاتتملكاتوعليها،العاشرالقرن

قراءةوهناك)9301(،بتاريخكانالتملكاتفأحدمنها،ائصمس

القارىء.اسمعلىلشطبوقد)3701(،بتاريخع

تملكوعليها،الطاهريةالكتبدارخاتمعليهابورقةالنسخةقيا

،الانصارياللهعطيةمحمدالسيدبنعليلمحصد)0013(بتاريخع

تحته:وكخب

المغبوناالبائعلكانذهبابوزنهيباعلوكال!هذا

ل!ا.ترقيمنابحسبالعددوهذاأخطاء،عدةالسخةترقيمني)1(
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اشتمل،الكتابلموضوعاتفهرسةتليهاالتيالصفحةفيلم

عنوانا.واربعينوسبعةمئةثلاثعلى

بدائعأكتاب:كبيربخطا-لكتابعنوانكتبالتاليهالورقةوفي

اللعلامة:منهاسفل(،والثانيالاول)الجزءاصغربخطثمالفوائد(

أبيالأعلامالعلماءعلمالاسلامشيخالهمامالجحرالحبرالإمام

ألله-قدسالجوريةقشمبابنالشهيربكرابيبنمحمدعبدالده

اشرنا،والقراءاتالتملكاتمنعددالعنوانجانبيوعلى-(روحه

احدفيللمؤلفمختصرهترجمةالصفحةمنتصفوفيبعضها،إلئ

اسطزا.عشر

وعسرينسبعةعلىصفحةكلتحتوي،جيدهبحالةوهي

وأحد،ناسخبخطوهي،كلمةعشرينمناكثرفيهوالسطرسطرا،

إلى-تقديريفي-يعودذلاشانإلااحيانا،أ،لخطتغيريبدوكانوإن

والعناوينالتعليقاتبعضل!وامشهاوعلى،ونشاطهاك،سخقلم

للمباحث.

فيذلكإلىيشيرجزغا،صفحاتعسركلالناسخجعلوقد

للورقة.العلويالرك!

االأخوىالن!خعلىتزيدفهي،النسخاتمالنسخةهذهوتعتبر

41/"!16-فيوهيغيرها،فيتوجدلااخرهافيفوائدبعشر

كتبثم"،اللهبحمدالفوائد"فركتاخرها:فيوقال1663(.

وصحبهوالهمحمدسيدناعلىاللهوصلى،وحدهلله"والحمد:بعده

".امينبالمغفرةدعالحناكفراللهم،وسلم

بعنوان:الأول؟منتخبينآخرهافياذ-:ايضا-بهتخميزومما
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لأذ!بالكتابالحقناهوقد،واحدةصفحةفيوهوابضا""مختخب

:قالإذ،الاسلامشيخعنالنقلففيه،للمؤلفانهعلىيدلمافيه

ايخركط.وقرائن"،..-شيخنالي))وقال

،وحدهلله"الحمد:بقولهالناسخفعنونه،الثانيالمنتخباما

لمالمنخقىوهذا")1"،الشرقيةالرقوممنالمنتقجه"الفوائدمنمخحخب

المؤلفعنيعهدمالماي!اوفيه،للمؤلفنسبتهبصحةيشهدمافى

نثبته.لمذلكلأجل؛وتقريراتنقولمنالاخرىكتبهفي

بخلافبسواء،سواءالمطبوعةتحاكيترتيبهافيوالنسخة

اعتمدالتنالنسخإحدنطانهاعلىيدلمما،الأخرىالنسخبعض

.مرةلاولالكعتابطبعمنعليهها

النطر،انتقالمنواغلبه،قليلسقطها،جيدةفالنسخةوبعد؟

بحرفلهاورمزنااعتمدناهاوقد،وتصحيفاتاخطاءمنتخلوولا

أظ(.

من)/(برقمالآتيةالنسخةومنمنهاصورةعلىحصلناوقد

إليهم.اللهاحسن،بدبيللتراثالماجدجمعةمركز

)ق(القصيم2-نسخة-"ة

البسامصالحبنسليهصانالشيخمكتبةفيمخطوطةنسخة

)501/ف(.رقمالإمامبجامعةفلحيةصورةمنها،بعنيهزة

،،صفحة؟78-ق)293فيهواحدمجلدفيالنسخةتقع

.(االشرقيةليالرقومالكتابهذاعنشيءشيئيتبينلم)1(
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الاربعاءيوم،!جبشهرفي،مئةوثمانوسبعيناربعتاريخكتبت

)1(.النحريريسالمبنمحمدهو:وناسخها،منه

أيديعليهاواختلفتالبلدانبينتنقلهاكخرالنسخةوهذه

مكةفيالعلماءمشاهيرمنلعدد،عديدةتملكاتعليهاإذالعلماء،

والزيدية،،والشافعية،الحنفيةشتى،مذاهبمنونجدواليمن

سخةالهروجممالقاريلعليمخها:تملكا،عشراثاوعددها،والحنابلة

ولاذميرالضاريخ(،يضبين)ولمالشافعيلصديقياعلأنولابن)989(،

محمدب!ولعبدالقادر،باللهالمنص!وربنإسماعيلالفهعلىالمموكل

بنولمححد)9101(،سنةالشريفالحقامإمامالطبريالحسيخي

)1173(،سنةالعباساللهلدينوللمهدجمما)1113(،سنةباللهالمؤيد

ولمححدافيالضاريخ(،يتبين)ؤلمالمهدجممابنإسماعيلبنلأحمدو

العحراني،محمدبنحسينولابق)12281(،سنةالعمرانيعلي

ثم)!126(،سنةالحخبليالنجديحميدبنعبداللهبنولححمد

علىوأوقفه،بسامآلحمدبنعبداللهعلىأخيزاحميدابنباعها

حميد،ابنبخطمكتوبةوالوقفية،عنيزةفيالحنابلةمنالعلمطلبة

علىمثبتهوكما12751(سخة،بسامالمنثنينعليهاوأشهد

\العنوانورقةبعدالكتابمنالأولىالورقة

أبنحمدابنصالحبنسليمانالشيخمكتبةإلىاخيؤاالتثما

الواقف.اخىابن،بسام

تملكات.منالنسخةعلىماجملةهذا

هذهعلىأقفولم،ترحمةلهأجدولماتجينها،لمكلحةوبعدهاقراتها،كذاأ(ل!

تحريف.فيهايكونانإلاالخعمجة
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الفوائد،بداثع)كتاب:واضحكبيربخطالنسخةعنوانكتب

أ)هذا:العنوانفوقوكتب."..تيميةابنتلميذالجوريةقيم،ب!

فليعرفوبديغا،ونحواوفروكااصولأ؛لصتىعلوفاجمعالكتا!

قد!ه("+يجهلولاحقهعليهالواقف

وعشرونسبعهمنهاصفحةكلفيممخارة،حالتهاوالخسخة

واضحبخطمكتوبةسطر،كلفيالكلماتعدديتفاوتسطرا،

المهحةوالزياداتالتصحيحاتمنجملةالنسخهوفي،جميل

763!731،74،ل!972،)2فيكما،النسخبقيةمنالساقطة

اسطر(.ثمانية0601-9501ل!3و

فيهماوسقطانالأخطاء،منجملةفيهاوقعفقددلكومع

الو!قةيحئلوالاخير724(-072و)707/2(-407)2/:المطبوعة

مصو!تي؟.مناوالاصلمنسقطتهلادريفلا17(،الم

،والتصويباتوالحواشيالتعليقاتمنعددالنسخةجمانبيوعلى

عنهاوتزيد2!16(،)3/:المطبوعةفيالنسخةوتنتهيغالبها،اثبتنا

لهاورمزنااعخمدناهاوقداخرها-فيالفوائدببعضوظ()عنسخة

)ق(.بحرف

)د(خاصة3-نسخةنر

ورقةمحتيفيتقعبنجد،الحاصةالمكخباتإحدى!ننسخة

فيلدطزا،وثلاثوناثناذصفحةكلفي،،صفحة004-ق)002

عشرةاثنتينحواخرهامنناقصةوهي،كلمة02لحوسطركل

وللأمة"لهوغايتهالخروجمبدا"يتناول:قولهعندتنتهي،و!قة

وهينسخها.تاريخولاناسخهايعرفلملذلكهـ16،،)4/3
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.(0021)لهعدنسخما-يزاتقد-

الشيختصنيفالفوائد،بدائع"كتابالغلافورقةعلىكخحب

".برحمتهاللهلغمدهالجوزيةقيمابنالعلامة

ابنمحمدبنعبدالرحمن"وقف:كحبالصفحةاعلىوفي

"عا!ية:ايضاالغلافوعلى،مراتعدةوتكر!اذلك"بسامابنعتي!

حسن"0بنعبدالرححنللثيخ

اكئونتآكلتبالرطوبةتأثر!قداثهاإلاالنسخةاعهدقرلبومع

الاولى.للورقاتالسفليةاوالأطرافالعنوانورقة

اكثرها،والحواشيالتعلحقاتمنالكثيرالنسخةئبجووعلى

مات3وعاالتصحيحاتيعضوفيها،الكتابلمباحثوعناوي!ئلخيص

الآنفةأظ(بنسخةالشبهقريبةوهيونحوها،والالحاق،الحقابلة

لها!مزناوقدوأحد،اصلهماالناومنها،منسوخةفلعلهاالذكر،

عبدالرحمنبنالوليدالشيخالنسخةبتصويرتفضلوقد)د(،بحرف

خيرا.ادلهجزاه،بالرياضالإمامابجامعةالأستادالفريان

اما:عرفناها،التيالكاملةالنسخهيهذه

الناقصة:النسخ-ب

)ع(الثانيةالظاهريةنسخة-4نج

المكتةمجموعةضمن،الظاهريةالكتبدا!فيمحفوظةنسخة

فقط.لكتابمنالئانيالجزءوهي22(،1لا)3برقمالعمرية

سبعةصفحةكلفي(صفحة314-أق)57صفحاتهعدد

واحدافجهافإذالأولىالعشرالصفحاتفيإلاسطراوعشرولن
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ولصبعوتسعينئلاثسنة،الاولربيع28بضاريخكتبتسطزا،وعشري!

بنموسىبنعليبنمححدتعالىاللهإلىالفقيرالعبديدعلى،مخة

.-خامهافيجاء-كمامذهئاالحنبليمولذا)1"الحمصييحيهى

.وجدتللكتابنسخةاقدمهذاعلىفهي

التحويفقليلةصحة،الكحابن!خاجود-ايضا-وهي

فلو،النصإثباتفيعليهويعولإليهيركناصلوهي،والسقط

التحقيق.عقدبهالاكتمل؟كاملةوجدت

منالحاني"الجفىءعليهاكتبوقد،العنوانبو!قةالنسخةتجدأ

-((.اللهرحمه-القيمابنتأليفالفوائد،بدائع

وجعل،طولونابنالدينسمسالشيخ"وقف:تحفوكحب

إئباتالأيحنالجانبوعلىبالصالحية"،عمرابيبمدرسةمقره

منالجحل،بحساب)339(اي:)جمع(سنةالجزءلهذ!طالعه

من:وتحتهعمر،أبييمدرسةالمجاورالاعلمالدينسريبنرجب

وتحف:بن..!)2(،محمدبنأحمدبنمححدالفضلابيكخب

به.لطفالحنبليصالحبنعليكتمن،دتهالحمد

-علىالمفيدةالتعليقاتوبعض!،تصحيحاتعليهاوالنسخة

جزءفيورقالتعشركلجعلعلىالتاسخاصطلحوقدقلحها-،

لنسخهوجزءا،عشرشةفكانت،الصفحاتأركانفيإليهيشير

.جيدةبحالة

ترجمه.!ناجدلمأ(ل!

اتيفا.لم)؟(
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فصل:،الإعانةوبه،الرحيمالرحمنالله"بسمبقولهتبداوهي

طبعتنافيوهي"ء..اسباببعشرةالمحسودعنالحاسدشرويخدفع

)3/8!16،.فيوتنتهي21/764(،:في

ترتيبفيباختلاف)ق،القصيمونسخةهياشتركتوقد

اثمصمحاتعدةاش-تمرا)3/327.1(منبدا)ظ(نسخةعنالفوائد

واشم!هـايفا)3/0133(منا،ضطوابعادئمالضسخ،ألفاتت

الكحاب.آخرإلىواحدترتيبإلىالنسخعادتثم،عديدةصفحات

(.)عبحرفلهاورمزنااعممدناهاوقد

كخبت!1،سلطاناسميخاذ،باستالولتركجافي5-نسخة

298)1(.سضة

(،ورقة)192في)1373(،رقمالقرىامبجامعة6-نسخة

ولاناسخهايعرففلماثنائها،4فيخروموفيهاالاخر،ناقصةوهي

منفلعلها)1212(،بتاريخوقفيةعليهالكننسخها،تاريخ

حسن.واضحوخطها.عشرالثانيالقرذمخطوطات

)233في14781(،برقم--ايضاالقرىامبجامعةنسخة7-

بقلحلالكتابنصفمناكثرتحثلا-ايضا-ألاخرناقصة،،ورقة

طلبةعلى،العريفيعبدالعزيزوقفيةوعليها،والناسخالتاريخمجهولة

.0013سنةممفرا،01بتاريخالعلم

في[عامةمعارف]؟مرقمنسخةالحصريةالكحبدار8-في

.(61181/."الثاني"الفهرسانطر.ناقصةوهي(،ورقة)702

.(267/):"واصولهالفقه-الشاملا"الفهرس!:انظر(1)
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قيوا(9لا61رقمبالرياضسعودبنمحمدألامام-جامحة9

و!قة(.028لم

موضوعات-31/18رقمبالحوصلالاوقافمحتبة-وفي01

.08()2/:""الفهرسفيكما(ورقة)234في(مختلفة

في(مجاميع)1/5674رقمببغدادالأوقافمكتبة-وفي11

كحاالخجفي،عليبنمحمدبخط)3013(سنةكتبت(ورقة)191

361(./الح(1:"الفهرسفي

(،ورقة)021في)7148(،رقمببغدادالاوقافمكتبة-12

"فصل،:قولهمنالكخابمنالحانيالجزءتمخموهيتارب!دون

.32(0)2/:""الفهرسانطر."..!اس!باب"بعالحالصدشرفعوفي

بخطنسخة)516(رقمببغدادالقادريةالمكتبة13-وفي

)903في8013،سنةتاريخهااحمدالحلابنعليبنمححد

341(.)2/:"المكتبة"فهرسانظر(،ورقة

دجلبنصالعبنسليحانبخط،بريدة-القصيمفينسخة-14

فوزاذبتحلكختموعلجها(،صفحة)311في13131(،سنةكتجها

)مخطوطاتبالرياضفهدالملكمكتبةفيعليهااطلعت.السابق

ب(.8-بريدة-القصيم

،والانتخابالانتقاءإلىاقربهي،الكتابمنقطعوهاك

.الكتابمختصراتعلىالكلامعندثكرناها
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الكتابفيالعملىمئهجفى

ما،اعلمفيموضوعيةوحدةذيكتابفيالعملانريبلا

يجمعابكتاتحقيقمنللباححثاسهلغيرهااوالحديثاوكالفمه

ا.شرحهسبقكحا-الكحابهذا-شأنمختلفةبأقلام4شححىفخونا

هواصحيحبنشرللخروجالركينالتحقحقركنأنولاشك

فييتحققامالموذلكبها،الموثوقالصحيحة1القلميةالنسخوجود

بأصكناالذيالموضعوهو-الاقلأ-علىالأولالكتابنصف

هذاانالحظحسنمنلكنوصفنا،كالتينسجعاإلىفجهالحاجة

المؤلفمنهنقلالذيالكحاببواسطةمنهكثيزااستدركناقدالخلل

وبعضالاولالمجلدفيبالعوبيةالحتعلقةالفوائداكثوفىواعححده

القاسمابيللعلامةالفكر""نتائجكتاباوهو2"،"البدامرالخاني

بعدها(.وما56ص/مالمحجقليوانظر.،)1"هالسهيلي

نسحةواتخذناهبكتابنا،منهالمنقولةالنصوصىجمجعفقابلخا

موأضعفيمخهفاسخفدنا،الشصوإقامةالتصحيحفيمعتصدةأخرئ

كاملةعبا!ةالمواضعبعضفيواستدركناالحلاثين)1(،علىتربوكخحرة

ا!بتمامه!2"سطرااو

،1(

)2(

،2194/و...016،164،961،172.023،"441،115/أليانظو

ويخرها(.84،5194505؟،-81؟412،

557(.،؟52)2/فيكحا
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بعضىفبنيتيكونأنأردناهكما.لنايصفلمالأمروهذا

كشابنسخإذ؛الحواشيفيإليهاأشرناإشكالمنتخلولاالمواضع

لكن،والسقطبالأخطاءمشحونةالأخرىهيكانتالفكرا""نتائج

منكثيزاأقامتصحيحهفيالبثاإبراهيممحمدالاستاذمحققهاجتهاد

وصحزحنا،وتعليقاتهتصحيحاتهمنكثيراعملنافيواستفدنا،اوده

يلاحظكما"البدائع"كستابمنالتصحيحفيهوواستفادمرازا،بذلك

.-اخرىمواضعفاتتهوإذ-تعليقاتهمنكحييرفي

الأخرىالمصادرمنالكتابتصحيحفي-ايضا-استفدناكما

مطولة،نصوصامنهانقلالتيتلكخماصة،المؤلفعنهانقلالتى

ومسائل،الجوزيلابن"المدهش"وكستاب،تيميةابنشيخهكرساثل

للقرافي."و"الفروقاحمد،الامام

)ظ،الرموزذواتالنسخمنهاات-دنافقد،الخطيةالنسخاما

انناالاكاملةشبهكونهامعو)د(فكاملظدطوق()ظاماد(،،ع!!ا،

بنسخةعنهااسشخنينالانا؛الكتابمنالاولبالنصفإلانقابلهالم

قدمهاوالنسخاجودوهي)1"،الثانيالكتابنصفتمثلهيإذ)ع(

مر.كما

لإثباتجميغاالتسخهذهومنالكخابمصادرمناستفدناوقد

)ع(،نسخةعلىكثيزاالاخيرنصفهفيعولناقدكشاوإن،النص

التصحيفاتمنطائفةوقيدنا،الكتابهوامشفيالمهمةالفروقواثبتنا

جنسها.مننبتهلمماعلىللدلالةوالأخطاء

النسخة.منالثانيالجزءأولوهو؟76(>2/من!دأ>1(
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النسخجحيعفيواحدنسقعلىيسسيرفإنه،ابالكتاترتيباما

عدةويستحروع()قترتيبفياختلافيبدأإذ132()؟/لاححى

صفحاتوي!بتمر)4/03؟1(مناخراختلافيبدأثم،صفحات

فيإلاللحطبوعاتالموافق)ظ(نسخةترتيباعتحدناوقد.آض

كماالكحابوتركنا،النصوتسلسلالسياقاقتضاهماائنيناوموضع

مستقل،مجلدفيجزءكلاجزاء،اربعةفيطبثما-اولكان

موضوعي.بفهرسجز؟كلختمنا

فيتختهي)ق(نسخةانالنسخعلىالكلامعخدبيتاوقد

النسخاتمفإنها)ظ(اما(،)؟/1658فيا)ع(ونسخة(،1652/)4

يبداثمالفوائد"،"فرغتختامها؟وقال)؟/11663(فيوتخخهي

)1".نثبتهلمواخر،ائبتناهجديدمنتخب

ضع،موفيالنصتصحيحفي4المنيريةالطبعةمنااستفدناكما

612،،435484،694،515،،؟21/لاو352)1/.انظر

3/883(.و62،672073،؟

ماإلىإضافة،الكتابهذانصلخدمةبهقصنامامجعلىهذا

وتخريجوتوثيقها،النصوصعزومن؟التحقيقمهمةت!تتبعه

وغير،الكاشفةالف!ارسوصنع،وتقسسيمهالخصوضبط،الاحاديث

.كتابماغيرفيامرةغيرشرحناهمحاذلك

+احمدهحقللهوالحمد

لا(.3لأ-2)ص/أذلكشرحانطر)1(
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التملكا!بعضعليها!لطهر!ظ)الظاهريهنسخةمنالعنوأدتصفحة

83



.ا!بغلمتم"كهـاك!بر!1نمالم1لم!لم!+.آكللمجم!3ا3ء!،يم2ث!!هم!4*.!--

-الم،!غ-"/3كبمجمخممنن،ممهـبر.43!++.ء،أ؟-لم!بممبههـلمأم4

تم!كمنم!-!.جمغثبربهخبرا-مميبر+،"ابهي!ممحمع

ل!جم!فيأبهمبراغبرلم!(!!إبمكمنم+ب!إصغ!يمبرثل1!مكبهي3+بمبهم!ذا

3نهنم"أنمئهـ!ي!بهبن1!ميمانما+لااج!انهمليبمبه!ثمحمياقي،،؟

يلمأأ.؟ا،3-لمالما3لىجمماممغمم!ييم.44كيملىابنحمهئ،34،دالاقياأ

ش1نييهيماةأدة10/ا،3كممأ؟.-أ-:لمالى++في؟3"لم1برلمأتغ:لي4؟ة[!11:
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بم+ا!يخ!جفلحقرقىا!ئلمحعزفالا!نحثلمفلهلملكثدجنمأ!أ-حعرد-ثلسا4

-!حعله!حمفبزتا،ملأكا!ثحبدعلىهدنحىشمصسلان!فىالمكثد!كأكأ-اث-
لأ!لطرلنيداد!جمبلدلدنرثنادآس!ال!!أمحنهرثقى1اففداط-ا!حعوسصصصحمد-.

.!لح.المل!فخزالحخقادأمجعللل!.داضبنهضفردمدا!ص!فيأععحركلدش-!.سىصخنت-

!ح+يخ!علغلب!إص!يبحبئذاذلصا.!.-ةأحدحمب-خظت3-،صص"حهحمهثد!ه-ضلحد-ممى

!4ح!د؟الأنجفاعصبيلنلكش".ثسع!خالمج!!ت!مررول-!اعى--03"

00أط:!ادلجها!ض!لمعا!فاا-ط!-إ+3\!-دأدصهدلأمض1!.د-ا!د-كدتنض

!.طاظحا!-كذتظنعنمام!ادالصناتبضحدادضةث!ات!!ص!ص-خىحر.13-

ءأبوفيديرتالمداهـ!الرلإحودلك،لمجالانهب-إل!ط--صم!-!ححي:؟!1

.0قاددمفتج![ن!دلصإلا.ف!مغأالمتا:احاظأنشحدكأهداءول!تت!-

فذافي!خ!دففعهلحوفدطتثافأدهـصهشك!إغدحفحو!صص3صدت،.--ف

!اذاكانقوفمل!حفاتجالالجوعفليىاشدفانخلمالجحعحستذصصكل،مما--ت.

فاكاددايخات،سداداض!رول!طبتتدآ2قا:ئعباأدج!فب!مجدممحدطط-صم!-ا

لنظ!دلح!الذاععيطأد!كب!خوا!انتدبفىك!دددفصفسمر-!ث-!حي

لد!هـدالرناددلب!ر!اك!رعتلاط!لرداتدمفافلو!شوتئبعا-شاسلحتخ!-ة-5

تبخسلثاذالخوراجم!مااتضذلد!لحواثلأتفلتجياحمبى.ـئمفصاتتمما!س!

لاللفليهينسئداادلصو!لمحرف!!فافىيخالهوتالطل1تيخوضطاشاثث-همصجمبم

لابالث!3ل!فىح!أذادا!انحىمتلمحبلبحرلحفأدا!ا!ررحد-لقىش!ات--صا

كلدكمرقيلمحرع!لكللآ1ذكت،5مادعد!!ئحاخدلحوألحولبوضرطهلضا0صع!نتغ

ل!خوالداتهفلعو-بلالي!!فضاصرقللحرحالرإبتفيصنتلبدفدصربعالي

لبنبروبهت!ه.دثدثقيخ!جه!لجص!ا!فىكاةاخيحذااأطقةضايخمماضد-بظ

ل!.!فكا+
.بدادتدافيتمنننالمىكأظغود،إبخكدأئالضرت!ا!ثلوفااذ1لتث.-!-
ل،.-01011- نجمالرالاادلو!ابه!!شمنعببرباكث:أطن!ع!يتجؤ!تل!!نخكفيحمبدد!عز-

ظويلتعللىفيها!يظهر(ظ)نسخهمنالأولىالسم

لح8



*!!.:في.ة؟.،++..4.-.الأ:ة،"،م.حا.."،.6أبز؟"!ا6؟!.%!إ*اا.إأ؟-01؟-"انجأ.،؟.-.شة3إ.ط!+!ليما1-أ!!!؟غ؟3"أ!بم
!-!!أ.--:.....-:-؟بخغ+:ا-،+-!؟-!!-،!6،-ول"!!.!.،:!.9ط

،!"ب.!(8؟3،ات.ط../اط!"6)م..؟+.أ".--".-؟0900*أ!إ،.!+.أث.+ولا!،4"ا.1"اسأ!

ت./-.-.اا-*---.-.!لم.\"20!:..4.تتااا"3اء!،.01-؟.++9-".

..".+.-"ا.ء01/-.أ-،.أ..*"لأ،:.13/1

.!.!-".أ-.90،3"71ت-ا،*،أ

حم!.!ط!-.لم.الم97-..!/"."+أ!.ا"..ا.."

...1..73يعكلئرال!لمحغبة(بااخإدد!اأفيا!-!سهلهلدداالهةلهلالا-.+افل!داد،لىلئ!ب!ج!1ا
.،"!......"،".".بركا00،"

.ا!كه.مل!ظليجمدلأ؟ق!صائماذلدلاا!2!هأفل!"ناطنت!ل!ئمبرعللبن.بحم!جمطعظيغا

".د!!شخيه!!يرطم!أ!ئيييببندفتببمالصربر/أللإبد!ببنمسحب!ي!فألذلق(

-.!ا+ةبمجؤثرالمت!دعصاهونجللتبمغأبرببعلأساعنلأليوآفهاذاالمدبررمدنكأبعيهلمد!مو(

-.شل!ينجمتبر!ذبخةذغا1ل!ل!نبسلبالذلخلاغودمئالبل!لد1نئلمموصبههجمدفى/!فعلمطاهدا

لئنذ+فا!أنجصي!كب!ابمملإفا.ومماد![أغل!ابهفيتغصفنيدقي!لببى!لمبطهابلهروكادد

عيطه،"موأدوهمأىلعبئظ!لهببب!مش!ؤمالبللئأ1سموضوعلأبنخلملأا!ل!اج!ما

-.-."ب!حيل!لحبهحيماجمولما!الت!ذبردابه!اللمكملخ!خعم!فهـلعهث!ئالاسى

!مبفف:كلاليمممهط!لللتمعضس!مي!1برو!أذظفآافورلهلهفنأالدلمدلمج!لهة

للىهـظ?ءددفهلق!ءإطاف!الر!فشئالشببلإنولماكهامحفدل!ممؤلمبعألمؤد!ىفأط

ليفينجهومو؟لا!ثبئدم!رلصي!مي!3وكلإثخإطللافىولنقلودالنغ!ذا

هـطلاممطعي!*،اكس!لمجد1صط!لفواا.!ضولددهم

لبملكللرولاوربهيمولا+م-.م2كا20.2،.-.*!"-2

!!

.-+ة؟أ.مهج.*

إ+!"ت

(ظ)نسخةمنالأخ!رةالو!قة
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نهبلب!001.-"":نجد-أ
1،*"لبهكبض.لأفى!ب!ا!إثل!!بخ!ب!للإ1كل!لى!ث!ضتناتعذن!ف!ظصدافى

ا7ريؤلدكد!يفشغمإكل!بم!1ألففاااتادل!الثاقفدضنهديينخعل!ادظ

أا/-جمدات)سواظمامزنمدد11انلابحرأإلغرهـدماكذكبنة!كيسودانأق)!ا؟!

!اشنيئو)!ا!را!لىبرفىنرصتا!مأضئم-1لندل!المنا!لمقلملممر!أ![ايجر+انأبنب!رلى؟

7+!.لدلأنتحلعا+!!ا-ست!فز%تمجب.ا!ا:".أ!اتذثما!لمح!-اظ!لهل!

!!لهمدآ!لهف!ل!%نأفيلأيغغ!-3ن!،لماالم!ئدادلئماأن!بأ!نط

ترلبماطددالف)+لةفوجمودبأباثحن!+اط.ل!مأ!أفىكليمالمم!ب!سعكلدم!لج!فددص

!:ننيلبرددفب!ات!عااسسطه4سسصاجمإند1عم!أععابرألعمفببح!صا

انع!-!احا!ن+!!النوعن!لمحهن!بفأ.ام!اوللدلحلل!نخ!بمبىطاالطانمارابل!%

01سدأللأثما!!!يدجم!1ةدع!احمااس!فبفىايما!يينطماطعاملااددراأ

لكنالربرلخص1!ل!صلا!3اكأط9إءللزسأبنحمبنأقفيبرامنلىرابهننردادممطبخا!غأ

لمحلتلنف!لاتىيصالأصلمكيم!إكافل!نمن!سراظ!ئعف!داضل!ئماص!ثأإ

!لمكوةلفدكدنأ!ع!رببنطال!لالنن!ثئ!1ار!/لئدفىلعل!قىلى!ا(إ

بخر4عرد-نإ!،اطلصلماذفعلىلثفمامفعنةعفدادك!إنمر!فم!1شت!افور!أ!إ

جم!ايخح!ظرلينل!ا،!بهأوصألماصمم!لن!ص!عالي3[ذ)مر!،لمحلأارإعد!مط!ر1أ

يرد"لطلىيخبزتل!جرما!غضداناكل!ا!دكل!ا!نهطأ!شح!لىأ:)لىض!ا،-أ

.!.بههـاف!-صك!ثلتبهؤ+يون!نر!ح!افمافضلا!واكا!فأ7فرفىثول!!دونفداظ3

نةجمه)ظ!المجكل.طدكذفز!طادلة،قأعدائ!لا!لىأعدأبيطدر!طأ!صفأصلاساو)

-بها-.+لند!بمنىا!لكساكفماف!لعد!ص!يأ!ر!فلإيرعليم)!ملننلك!قأددابصعا

1003+..ا..ئ!.ل!ا!لصا!!2!لةبح!دل!!للا!لجىس!فوخلأفلم

لأمذلميفي(!فير!م!كيا!ر!ر)"جع!!+ننؤ!-!طأولب!ر!فىتصرعاا

)ئم؟المن!ك!+عونا!لمجر!أ!اليتايثآل!1!ي!!!نيمرشئ!عتئل!.0ا
!عل!!ا.صج!مم!!لمأ!اللو!لإءلمحماالا!اأ"جمدطعإ+الرأيأ

فى!دكماب!فىعشم!زلملمجلمطيزطكالمرئد!ج!ايخقئفايخ:..
أ"ئبما؟له!ثدل!قنأ!نولضخمانأبلم4ول!ع!!رج!ثغن!أ..أ

011،لجبنجم!ئيضرل!لرقي!بر3!تهـ!أ+)لىأولالبرلهألئئما"لاكنل!اولأ:

!ظأفي!لبرنهاعنرحمرللألجا!لأ-،؟في!برلتيم!ريخ!!؟ق11

.0.0ح!!إمحقثىم!!ب5+م001ب.:ث(7.

ي!ف!.جلأ!جب-7+نهب؟د!ي07!--ا.-.-0014:ا".".ت

(ظ)نسخهبهتفردتالذكطالمنتخب
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جر!6"..-مبهمكأئم14.."13061-*.+..:.-بر
4---د----ص--..+م.-4.طبلم

ا/نه!ل!ح!حعلاسح!ع!-/
"--.-ا"أ.+)الكلميرثالمكل!ك!لمحمث!لأ.د"-!03؟!

..لم.ح!لحهمم!جم!.+-دايم/-ح!ه

لال!أصصوإ-01!!ص+ميع!كب-!بمحر-- اا؟+؟"!ف!عار.+/6.!لاسح!
--..7.!حش-

!ا!لأكرنجطأ!المز.!ط.ا

!لحع!سل!1!لمحرثصطلرلمجعم+-"-؟جم!!!فسال!لص.-!حمي!ث14".

+.،جمرئهفى

حن!3!سص.+07.ظم!مماجمب!.

نج!ط!لص!غ6ثرأزلمجه.ر!ل!*:ةكاتفعأ"-للدهـهه++..1-،
!كلبمم!؟..

ا-نتمع!!+حمصحم!61-آ:أ"--!،معولدمماه--،.

ا؟أ*-...ه.!اله-7،

يهة؟ممع)ن!تج!بهبما!001*+!لل!!-أ.أسيح!لمسا!لمحلدحممبهههبح!لجبمممم1جمم.

أ-."-أ+..د!ي!!لىنم!ثمير!ثثمخم!+،!!ط،ا4.لما-لمكشغةأ!ع!..!

11!-جم!ا،0،0د!.كل!د!ع27ممل!كشور
-340"ث!!اع!افلص!لنه!رسقجمث

ك!فغك!6لما3!خ!لزنجملئنهـلمج!المحهف-ح!يح

؟*صحدجممبمأ."-م؟؟ذ؟،في6ال!لمحاد-(*ل!-"لمضرحد73--بهيممم!م!!ؤ-

!-ء!.؟.ك!بع.7كلاك!ثي.ص!ك!ث!خ!لهمبه!!فئ!كم!كليامملم1مالم-/إمماح!هـ-.

.بي،لم-+با-10!.!.ممالضق!أصرجم!ول!ل!إر2-طي!آ.

-..ح+ألى3لمتر

6،0لمحملر.7.ك!6ياأبهز0!!اا-.!ث!)ص --ذ-..!"دمم6مم!جم،أكش*-يرلم-و--4**ل!.أ-ك

لقالجمرإ؟ق!نبم!كصنياا--ت،همملى.،6؟-ث!+6*،*د!؟*--ء-*لماث!9!-.ث!!:!ام.

..!.زأمم!لقالهعبنل!زا--.-.*..!رلمأكلمادلاانملآث!ث!لم.!\6!*!أجى!ا!ث!+.!

غ"ص!اث:!ث!نيلم!ح!ك-ح!ل!.ساث!ول،ا6!.36\*ليملم

.-كا.!!.صي!عدنجمآعبحةن!+"إ*،ممأ!ة!ب!!لم-كل!ا%ت!قي-مممحماتجم2ل!6

يخهـب!طت!؟أي!اعمالم-

ا:-ة!حغش-+.!،ح!3-/003أ؟-/!!ح!-ج!جب!لمحع!ل!!قلمح!دم!بئحدط "3-د.،"-+وت--*،

.حدج!يهيمد+فيكم.؟ن!كي-ج!--.

-4.7-*3+

الممتكاتمغكثيوعليهاولظهر(ق)اللصميمنسخةمنالعنوانصفحة
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.!غلث!".؟!---فةهـ.نجثرأ+ة:د.لل،جكدةز!3-+6لنل+.؟لآكهقخهيفجمثبطخأبه!.:

ألهبعا(ث!ش!فى!حمث(لمفللىيمهأ(!ك!لم!لدببمهص!حبمهـ!لحخ!حمبماتيمالمدصطه

نةفيبللبئقيققلمحناططلإ-بهحنرابرلجاقاب3لدرلل!اصص!!ئخ!ء(!حن!--حش-

?للأجمأقننللرلدجمحاصكملنمجم!صمرذ!سةحما!حملاقمصصبز!حصرهصغام!فينمكامتالآحم!س.. -..-.!ثع!ك!

!--!ام3تش./.فىب!"!تؤص!ت!ط.إ

نم!؟لتالىحولل!مح!أفي-ا-!مشئه.،*+))طهمها.فىصج!عل!ى.،تولصبرق+ا

علىضيدأئحول،"!!.رملبتهألر!ال!حيمبخزألل!صكادسلجها.ا.
حقق!الما!لس"!،ححو!الجد!شلاكؤأعقالج!1هفوأسد!نفد.ا!شزيىحقدق

ولفيهادلإننا!االل!ضبعلمكلرحقوث!ه!إنجههكلد"د!بهبللرلحت!!)1ددأ"..

جقط!و!1لاطلالتمقحفدفظجلهدجد!إتتز!نجلل!!هحم!ا-ثهعت!...

يحقاتوجمعكلكلأقىدأدحمم!مردأ!أهـأفظمالكيقم!خقبم!الماجا!-.----"

فببقها1!طر!!ا!طردق!ذال!وهوفيأ1كفقاجمهلمقأعندالطريى!بنفى1ص."

اححد.ادماملمحصع!التزاحمود!ممبخهالملدصان!نشاعحماتجحدلةنكف!لمح!

ش!كأ-فائذنجخبم.!اعمهـمو1بدبعمزإص!1.!اك!فيفالنصرا-جمثفعة-أمالف!هج!ممئر+ة

--للأ!كأأخرطلاخناخكلالخ!أتبب!فثنغخذبعلتا.لعبنيايحضى1!ي!!4يذشمصكل6م.

!عيهادف!درلتلحما!ضفاح،!قيجمدصفيلثا!1دالعاهـضه!صغاحبأيركهتجفاء+-.

صكفا!3مم!لمفان!عللمدبملمحا!ضدا.نحلافلنغعهط!الأنهجرأخانا!اط
.س!:..ص-..--

.صس.ل!حإب43لمجوك!إخموقما1!شعغمالحداجاثآمصدكة!هأن!يخغع!ا،؟.

أنحلاحففذأدلأكخفماختماملدادأألنفعه3ند!به!لاكلكطالم!أركملرئط-.+إ

الستخا!فىكعصاكالتايغيأحمدهـق!لطصعنوللأكاتج!ع.فادل!اط!خف

!مبئجمحإقأدموقدملىبرهـمقجوذماءفىضفاح1كاملك!المحنحة1لرصمم!-.بم؟"

عرفاي!ايخغعنؤ!قى!نمطلقط-لوأقوببتباتلزحرعبم!دلهفاالمنفعة3-...

خانيت!دجمه"كهاشببا.لح!*اءا؟ذ1قو!و)ذ+ب!حفالب!لىصيمحافلي!يرلهرله!.

صما.لم!كل--ا:جمنمشرنم!
.-أذأكاذنثيم.أنقادبكدد&أ.!1لأحمقدمع!هـإلمحبمقا!فإلج!لمج!نجم!ايرعأعدالتب!ل!-ا

ارع!ةذ7لجلاب..تغكلد!كحمب!3أمماعلضرطدقىلفدجمهطبرخثطب.:لأس..!.

صعا-صع!!قناعممصمتب!بوتهأ1ضر(ط!نغعلمتن!حملدنسلج!إلائملالغيملزلتنصنحا:---4؟-س-؟فيبر-ش

-"....ءلير----في؟ة،::
كدم!-.ت-:يم-س

.-.."-"1أص!!اأجقأدثلدتهقيضر!علإفه01أ!-!زش

للعلا-+مصصر!د!!منلىلحطلئأخرع!جم!ممعتنرصنيآ!بلتدساآ.بصةر

-!ش!ح!ستجدش!شق!الحفق!ضدأحدضابهفاق!أكقعببهأ-ألمجف+. ...التاجمبم!بمب!ئرأدحمقخعهلج!صجمقدبئشتقي!ا!لتإ1يميم
.بماذكوئاهفيميما.ةتلاصظلمجوأطهألمحدفبء-رينصاسصبيهة-!!!الز؟-..أ

..لالمةلي!1محنل!دنهأ.!قئتن!ختبرد!بعكلف!لىكفرش!إلمجرخ؟لغنج!)---ب-.4بر:في

!،--ت--جلجنن-.!م.-..--.:!!ت!ق!ك!خف

(ق)نسخةمغالأولىالورفه

8"



-..أص.!اأص.--ا.أ+أدة15بم

صر!اكاسحمىمحب!!اك!لمجد!+وكأ!ا1فىكأس!+لدوؤجم!الا!أ-3

ب-ليمإلطلمزلدا+شهثىأللاماثتعبدانممايوبا1()ةعادبافقزفهكأاكتزأ

.--76!.ضد!1كولفا؟أ1+ختفعص)ظلمجول!ض!السنكسضك!و

-س-+.+ض7،ج!قةثصطبسر!تمر!له!أأجمأدمنأاللاط!هاد.طرف!)صةخا

ء--6،-".لتلعغ117كقكوخص!لاؤل!6ملصلاينل!ننا؟)ذد)حى،ذالادلفأعدا
ا.!.!..-.ك!!أدعصدأبىفلضاباف!اأرتبماطا

-!ا-!تكلعانركذثمات!ذا،قو!دأهـفي1الإبة!؟حذص!ك!حلاي!6

.-..ء---لدستغحىنميسب!إاليهفطصقطاملفاسحجالبتعلأو!هب
41هـر..-لسققبمص؟--).!ااهدنا!ثقففىل!!يةغصعطئأصيةلنأبا

0171ألل!1طلألحقم!بمادصرا!1!طف!هـ).نو!قع!لدا 1"01-+--بدحة!ول..أتاهابلوذ-!صتمزيع!4هـلانقققل!

4ءت01ا!ثرمم!هـفظأباعغاحدأل!و!لمحققشص!ذاأك!ءففىل!وكلأ؟

07---+)طر!فألمفمموكقنجة؟أصن!لمبدبا-!1ستد!)ماو1!نذكرهمق)

-----صىر!-ي!ب!&لهمعصودفقلمأص!فإحهافعبر!يمب!يبعطب؟يالممدفى!شدنجف&!.

11!!صيال!مواشكتودو)حطدقا1!7!عتيو!غ!محرضا[

!!ل!كالمطرح!لمحرلرلمحسبو!عثل!يى!ضلىآ!ض!بننر!)4

ت3البدأهنينوجمينالطرحنجبةئز؟وأغأ!وتالإو&ص!ل!أل!ذ!لولرلجغه-1

ابنيد-مبأة-!4ااكىند!وح!أأماا،ل!وأاكطبه!بخبد&.لمح!

-:...لي!صه!وب!7م

)ك.أللنمم!أحسىذ.1لعيفىل!د)قوسننالكلو11-ا"ئحه5نجا

-..---+-.خبمو!بغبعا!ا!إتج!!!ب!شلجيئ).لشمن1&"بد.يفأيخى

..-".-..*2-.فيلضلمحصبكنقطأأايتث!!ولم!&ل!اوبنحومنماأ&)إآش!أ

-+طم!ععب!ا!صي1ل!كر!-وكوبه!حرهـجمسث

تأ3ة:ا-/..+ت!تجاذ!ني"نجالماجمو!!وك!سبغعأبادفضنجاج!يمفاماس2

.ب7!؟-،،.!مرن؟-+--؟-ا7-!4---/-.ر-ش*لأ

لما()نسخةمنأياخيرهكبلالو!قة

98



+اردبرمحاألى!حابدسلطألىأد!ضمال!اممذ3ب)-الإشظء.!كصد-س--3

جمبفئ\.كظ!هـا-ذلم!ودىا!6!لىركلوكظي!الروسص؟ب-!رو

بب!قدرالتلظلباسك-له!د!كن!بر1صاخىح!-ل!ئفادأتول.!خنر-حمص

ور4!الإى1للطجمامسرو23د.ق()شله14سسبز!لجىأرحأإءأ6شعدا

لىلنأا!الطدون!ادمىأول---أ"ءابهرذح!اخمطالئ!يس!7!حدا-

.!لتجظ.ل!جلا-فؤااتة"آتد6س!لج!-ح!ء--ولصافأاؤ&!احيبمال!تهاا)!7!

ة!لصااشأ-"ز-لتماأوا!لرتإبخاضثمة+حطسلألىا،لاإط.!،.!غيملجط77

أ!أ+لهذحأخال!.جمىاأث!لمولبهأ!لمحاأ-ا&ءتهأاصا011."+س!04-!
.ث--رو-!.ساا--ئم

!صاا!مزاي!لتىاحلإلفكل!بأ!وخأا!احذ.-!ض
أريكوكفأعا؟!أسلا+صتغنمااف!!ل!والىلبدسفىاشوع11!ا-ا4-

ز،ثضولذءفالبإحمى!رالث)-عأطر)دلامم"حب!ثا-يملحص+).أفغ.-؟ض

ا---!تصةولأر%ااا--9/ك!ول!د!ا!لمحر!حى-دألب!ا!وي!دضف!في

!--ض-.تممصلأ.ة:دير؟-بمفإتم!ءجمفأالثعطأد!لفغاشه"الا30أ!-

+ا+،3*دفع!+لوف!-حعببض!يهملمحألىهمقو&)!ثتفتاك!االى:اوص%دلمدإ؟001-.؟

إك!!إنغح!أأ!كبرأصهاجمطدش،لجمبمااد+:ني،-3شلح-لحص7!70ة%-+-افي

ط-.:.ذإ،.ببزشا!ضا!لإ.اعر-ت-أأإمبنلمؤ!دكمو!ص،و!:-ة -برا

.!أل!؟إلمأث،محوبأصك0،ا4طأ،خعلمالط.لقع!1!6!اب!!؟!

قأت*!04كبماجه-ءا!طعقضكبقت9-ثمالثت!بإ-.س--،،.. ط

عم.جيفةادطصا-ب..*!ضافنططلمرر%حف!فلمحا:بذاجماكو-.!،ل7ا!11،-!++،--ا-.

ثإش-7،!!ل!مىغلإص!فيعما+كأحيح!(داشفم!لىأص!ر1ا!غ.-جمخر6-!-..+

-هأ،ظكىكىفظ!كفاألئقنجنيماعلإبححنؤيرم!اا!بشيردصلى!لله؟ج!لأثم..-7.،1
ساا؟ت+3.

-ح!كأ؟دالل!ه!!!د.4ا

و-،--:لثط6حل!حموبفبم!علفلثثصجرآ!ي!هـكدحمكج!وتيطبمد-أمإ!4."ة،!غا!نن"ا-

د01واحعحهناينأصتتإ

الأ!سطهت"ش3س!:لم!كيبم!آ!اشهمسصيا-فان!لحبملمحقسسطلمبهاأرلأط+اجك!خه9-!مم!-!3؟تا

.-..!ط"ا--احم.رت.بر.ا

خغ-ع!03!حم!ا!!ف!ه"غاع!لماأس.كىفي--لال!أدا-/!،-ادبر!-

كا-!معطأ.:!.لمممص!ا-.6!

!لملم-11كعرثمطلجحمكسملط!!سبنصا

لمإلأ17يمبهثكما،بأ..صاحمبزذقيل!مم!كل،+ل!بال!ي!شالفر!ممرلجق!بهص-.صم،حم!نن/"

مد.--!!ة.
كاثزب!-أ!بم!بلآخ!+س2

!ع!صس!ع!،حدءشىنخ!-حض!ا!عي1-،ءلي ---ء-ت---------..-م--ضى

--ممى!.خ+--س01----+.

(ق)تحمناياخبرالورلمحةا
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5"0407!...-ش!ثي
صعإلمهـالدي!لمح!ع!طالض!رممص!ا

.!أيهـ
ا-01"!لضاع!لكل!م

"بخ.7،.مصحمثبرسسه!كالوأك-بمج!ا!ئىلمحىكط

*01!كزلطلحما

!!*!ما!!ا!

..----خبحح!،

"-،"يهه!!ببم-:+.

.11بخ!؟حه..+.+"-ا-.-ئ!ش!مخ!01.-ا؟.71.أ:-

؟.-.،.ء،-.؟.أ.ممهث!بمأ

!"د!ممإ!ما!6

.ث-م3-5

،

"-ث!7+.ا"4طهول*57""

-؟+.،..طف

+ي!+

ص+أ-،ا

(ع)الظاهوبةنعخهمنالعنوانصفحه
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مألاا3دليبمسا!!ا

ثد!المحو-اساب!هابدد!االصسدن!!.ل!

لرحم!!ا-ئ!الرولا"!أوهوااص!الب!كض7!ا-شض

لطل!!لإأ6اق!تمبهه!إيهلا(41األ!بئبرد-أعم،4ؤجمض
الوأا-

أكيسبمأنا--م--،ء-افلول!م!اأكصأحاكل!رن!لم

لمضذ0دذنارلمشضرل!إلص،قنغاط!!ليبهبم7لئ!

اإلمنبز!رمأفافىثصالاوخيكلدلمح!صعملمكل؟ص!ا1ربماثسء

بعي!ط.!5ص!لاالدحمم-عم!د71ؤصطمخى3لما

أإلمثننطأثأ-ل!ق)أه!مملثللأظالداعماعبيرا!ب!وا!

كيودثل!به!اشصعكطل!لالمج!الصدئينااصف!هلب!س!!!هال!ذل

لرنال!مم!فنماوادأ-لىدطلمرضياناصلبسظالمجكلاد!ظصعطيا.لأ

صد!يجممبالطلبمل!اماهول!لىافطلمحعتكلأ!1ه!!4ثايا
؟ام!دط[ي!ن!ضصطاكلثالاأ

ا!!ىل!أسبحلامص،لمبح!ئئظلمط1كيلمحمصؤ؟نؤاكآا،صمالسعئ!لمل!ألا.

--5لئأ1ابى-1،البف1-د-

كمف!لالمب!بهبمل!؟!يم!ننألتنأخمىلصا!كلحدار.ـ3تك!ا
.لالىظ!!كا

01ا!!ص!!و!حئظا!ل!ب!أأدىكشف؟الصعفئمأ

(ع)فسخةمنالأولىالودثة



00107-اهـ!!+-01!!ب!م!--ا.!!ف
كل!صلالجمابوءأ!إت-!!ه6ي!عدلارأطانجنئك!لمكلافإطاقياما1ادفف1ول-أ

خلأ؟الم!بفول!1!رل!لم!آنيل!ح!!أ!فيأئلثأاثسملأمطنباقالفئى!شيا!
خما.عا5برخغلزكلد)ا111ص!الظ!لأ-ميااأبطرنلأم!اانم!ر!دأبىكنلم1

حما.لعذنمجمحرفىال!بخأشمانقاا1رد!ذكنعا-المج!إم!!دب،خا!البمفصالابذل!1

دوذ!له!مطضلظئاب!لمه!لاالىكلىطايلأكلغدفنر!موتا)جما7!لفى)ير%فظأطظ

لاام!كا1لااللا:ركليللمدفىطمماط!ىأ!أ"نمإ،!فى،خ!لأ!مما؟!1ي!!ؤاك!دلأ

آإظىضتلغظ!ساقليبردلا!!طف!يتالهوآبكلنيدبمة1ع!ف
هـا،لظ

+جمد3أليداأاليمأن!....نمرانابالم!1ف!أد!شسثتطالا-لأ"!ط!طالال!4

برأ!لإةشلفيلمطاللماسدثلمسك!تمف!بهطيكاقصا.نجأئضذس!ا
ك!بهكللحبم-ئزفلصداهم!لممابلهلىلنىد6ط0،صنا!ا!ثبمظلطهلممربظكأدفكلئج

الرط0ق3بىجمىكاتب!!دب!ف!إاطند!مبماآاسيةماأ!لم4دسصدأدط3فد فلايلا)!فى!دف!3!.ل!لدلز.،-ل!صأا!أ؟هتضغصذا!ص

دبهد3بمخم!جمكمم!ل!ل-صأ/!لمجغلاأ!ناضغلشر1لهبملجربم

ت!نن!1ذجم!نبىسص!ث1دزلكد1حمالفأافىلمجصالأفىلغداقد،يلو!!

(!ج7دك!لرجا!ا1امو-ج!ا"!ثلو1ظلمس!1بلالمر!يردلامط0في

يبن!فىؤيغدفثلم!ألادلز!اممغافى-نماا/نده!يفيلدلال!لو،لر!ماكا

الهومزحلائ!اصأملىأث!1ببلأ3نجا!لالبم!و!يفيإإلاو!-"اضكلوا!إدلىلملبزلسأتظف!الأ1ا

تلميما،كالن!فواظ،1ذفئىجمانؤ!للظب!ود1،دذ.دالى!فكطكتلىزدثطشىدسذفي مق!أ[له!ببئا!صصثلرأظ1لخادنوك[لمحللإطبم!لائاطىحمبهأالجىمم

الركأئمقأ1دردظدئراو؟أميللامضدبدكلمفىصممفلذلأدع!دملدكألليي1ا--لما

!ذلملذدب01لاهـءأي!د1بظ!-إلامظ!د1مو"0"!ملرموتء-طىغاعطالما

سالدلبمجمنل!إبلييملمفيذ!صوابطد!بناك"أ-المح!إدذلددصإلا1با

دوفى!!؟.ثلما1طهـدفما!ألااطلل!دهنلنا3إدلبمك:لظهردداأدف

لصنممبومؤ1لركطاجم!فممؤيادذ،11بئدشانت!لكأ،-جمدأنكرد1

كيا!وللود1د!7،ياسدهاذمحأدكمادلمحص!بأدظ.ضلابحكريىابر1امثا

للى9!يإل!فىموطصئم!!ع!د!1أههآ!لأئئأث...أ"لوأصلدملئوأف،بئ

ب!برندماث!األدئودلزئ!عالجممعئبوث3نئأ،دأبها!ددالنضلااعلدألإ

(ع)نسخهمنالأخبرةفبلالورفة
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م--!-؟أ-..!ا.-.!.؟
كا:سءدا.س.7.-.ص.،*ة،ي!ا+ئ!.س،!7-،؟!د+.-ياا--!ه!ا.كه

لمدكلإ6البيا!يئبىلمم!خدطفي،خيدلمأنجكىحم!لممب!إتتجعئقيا1

سط*ءبحشا3كلنيث!)صدنمطجممادددص!ام!نظ!دعسمنماد،،ماا

نياأ!اكا-قيل!ئخ!دضحما-.وئض!أو!ى!نعا

فآدئنا!افيادم!ابيلمد!تةسمالئئم!قدلمحل!ادا

فىمذكثمحضه.س.".-دمىحعبرئم1!ند!ثحض3سظ1-برجم

دممملصبخ![ش!مر.جمالثأ،يخنرتفد!بسلإأابطلم!ك!إ،لدألميط!إضس!أااسكق

م!الذفيكافماضصعى

ردممفا!دلم.!با

دفيع!هصرالبنعمال..!

!ملدتجطالبلىلى11!

".د.ا*7!أحي

!ادالبغدكلا

-..-00-4.0111111%."101

.."+-.%"كا-..ا...ا7-

."101"--.!ث!!ا."3.!..13+ا!0...-ا.+71

-صب؟01

(ح)نسخةاياخيرة،منالورقة
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أ"31..إإ-!ئحب"!أ-!ت---014.-.--./\.--صةس"س..--..+01 جمموو+ت-.--ا

ةأ؟!ا.1
-،لا--.+!،ا+."حي،ثأ

"كر.-ط
--."و!دت

(د)النجدلهالنعمخةمنالعنوانصفحة
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كل!!كأ!!ك!ك!تخثه!!أ!فىليبا!ظخذدسص!ص!فآألجمتئغمادفي-؟.!ا!ة:!
!؟!!3.س-.+سة--كا.ا."تاأ!اا/إةظ!ةبر؟ط!كحهظنج!فل!ا-.-++!شحقكي

بخ!بجميه!فالي!د!جع!يلإس!دف!للأا!كمالمح!أبيبد!*:.تنر-؟+

(.11بهو(-؟!.و.ا-!فىخدصكلحا.بقدصاهـاسبتذقابممعححد!إلي!حعبرشثقفبا+ب37!؟بم

ء"جم!سل!رالوث!"قلوثدمئتط!أطع!عقبكلأحم!جم!ص!لمجب+-دا.
..ام!اطط-ط- ا!.أنآ!دلمح!البذفاتمئئضفيخم!ويدطدما.سيبئقأذ"ماكا!بهرلقافادت!اهـ3،ة

ديفها-!ومصالثلخثن6بن!ط-أنلمال!ا!تبزمح!!!لطأنيماح!ئها

ول--..:.34-:خىتجالئا!ادأ!ج!بريبىضيدتش!اظصعظلحلفزشر؟لماصبف!!!ينتملمكفا

-.دفبزفيدجم!ظلالنخطاجب!!صلقلأكىجوباخذلمالمحتب!!أفطيزعئ.لم!.

-.-!لم.لفنلىخنيهدبه!!لحوراوجمداد!كضقبف!-كاق!هلئاادبرنالمأما3

!ت-!.--لو)حمفالمتن!لبدا!كج!لبى-!قحابىعفاحئأ3
هـجما!يبجتلا-!مج!ى؟فىبدقبلحزوجةبةتلأأض!-أذ!.21

،لم،لملم!!نلطد!قلعؤهـأحمالملماجم!قى!ا-ت1!عكالوهـثدناإذا!اعة.
أحما!!رخ!جمنهبربخ!لبل!نبما!ملإفى!فاحمآ!المد!قمحع!قضكملي

ابثص؟انظطأدنجعكلكلقن!جذتدقيالتا2أس!نلناأذأقيص31

[6!\فلمكقرلمولألمحق!!هذ)الوجدل!عقأأ!ا!ث!!او4\!سا

(د)نسخةمنالأول!الودقة
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:ببم؟غ!!رلأةش-ط!!9+!بم3يب+

؟ل!ط.!نر.\أ:7!-!ت.؟بكلبما-؟!:-73!+ءلمول

."اذ!كيم؟9!ط!كغغ!0404ع

نجم!"لمء-؟خث!703-،،!كظ!ذتف!قمك"؟ت19-:-

في3!.-.7+!..!أ!ث!؟!تبما+.-يم"بنئيزأ!ت!.:.كا،صه.سما،+-.،-"كا

+أ؟....ط.ش!ء-

.--د!7امم!،خض11ظب!طعم!ا.س."ط؟.!.-،-ا.!+..

!!وأز؟.-،وكا--.........+قؤ!2كد!1!ييأ3برجنئب!علىم!ط!بخهدكنكإف!ةالأثه،.-:أ

لىاج!لج!عوسك!جم!-

أد..ا.:-لأ!."أخم!فهأئحيتوجمعأطأدسملأرواخ!ض.-..ط-+.:
.-+---.ط!ا-ألاا؟؟.-لمح!-

-.7!..اثلآه!ك!ساي!سرل!اج!ك!ذثفق.ا.-طأ.-

!.برلزثلم-.3.3ما!حؤ!ؤ!ي!شواتجمذأ!يما-ا-يخبنلخاظيلا3ول

ق!!خؤجمإتأ!01مبر7نيفغبرحبماكلئيبما-عقلإدالذ،ث-.ا!وبمطبم

....+،4:+:؟مم!يم+1-فالةبهترش5نيلألئعت!ث!كج!!لهبخلالتتطلة3"ت"د،يخكيغ

-.%!..6.،!به4)لر!ولفثكأطابعمدلاالصيخصقربرفنخشحي!كردض!إلمةطريم؟!بلة؟

ك!!.نأ!نجما!كخ!لىفكتت!لل!ببممبننلإالا،ل!لاجم!!ك3!مضلأ

0137وقيأ-ذر.مز،لظألهد!ظ!ن!لال!بمحص!صتىطبلهلأص!لصاذطانجي!عا!صطع!7+أ
!اصا!في!رلاي!حالهأص!ولطرمىطع!مد؟عاابهلىلمحسمأا

لم!.!.د!إلق.ا9ل!نقالمياقيتألمج!د!حاطايصلؤت--لمجئاقيمنليزجبصارةعاا10

ا-01أ!لالاقغأيخشقالأت-الادتقفاكط.أ!لاا!لأأاكلشباا--.-. !،ص-لصس!طظ

،تد!ححئالمؤحمصطللاضأ!صفصرفالطكمقدو!ض*علهد،!رأ!اأفمالعما:

دا.،دةلا!لا!تإفيلح!آلقبروللآانفاس!اب دطميرئالق!دالطيرأ!ثا(لم3.طاسها.

؟كلا!لتثللاعادةدالمحضاقئللن!صلض!أث(تئلط!؟مادهيامحاته ..003،!صلاا-

الظفي.فيلر"لإبر-1!حكا*!ئاادنظرمقذمرتهفانخلاقلق!يه-3كؤفررققنهدلوؤفهح

ألا-ند...ؤ-فتدي!ثأ!لأج!ألبته!يلأ-أك!!ذالدأب!؟ا

-"-!ولئايرولكلبىحطة!ئاصغ(ول!كف!لظاحلالق!ب!وببهبر"قيفهطلتفم!%!لبئد.ن!لالحيمأ
!رليه!اكاصرله1الصادلطرلمإلمحلىال!1

لىهزي!!عد!زلميالظ+ألا3فىصكاأنلبابمماإدفاعغأ!ىدةكهلهاحاال!أغ!لموفبئصا[ني

."!ذ!كقبي!جيماف!بترنجقهالحهوبلو!ا[نجص!طائلىللوغ!هوب!مت

"..لجغ!قيألأع!لئ3ثه!لالتايذطيدهأ!ثحديهافن!!انجحفهالتدلف3

يت!لد،أيضاظدكلادألمحبادأتقث!ذالمظإبر"فملثوتمنجمتلاهوماشبا!اا

سمنهبنانكت!(لدلإ6لمنر"لكه.د9-!اماب!كنامشاال!فياهالتاديا!قلد.لعاملثتأ

لمح!اثلت!كلآ.لمحلالأبرصمادولفبفىبوت!حم!أال!يائرهؤماييكداننعامزهئمظ

بدلمالل!اد!رييل!اأطنوخز.أثالمبل!وأقىهاجم!بلأهلقبا.قاثبلىف!ي!فبضع

(د)نسخةمنالموجودمناياخيرهقبلالو!قة

79



.،!-؟ابم1؟تلم!بزز!في

""!ط!.؟"+-مصلأ-.!.+:!.!"ت!!.س/،-".هيم.!مم!.

همد!نئال!د!صم"!!نجفي-*
--لم.!4ض+-+،؟ا!هع!-:!فىأم-برتهز؟لم:

!!لحى..جصاي!سد:.4*ببتص!كخ--+ش-41-ا--بنضبر.ل!ب-نم9+نج!

+-هـ-اتح-77افما!!ثائ!اءبيئظا!بمايخ!لبنآ!7أ:.ببم؟+.!!آب،؟.ا-في
،مجمماا

7"حاتدبما؟ولفىلمحلإ-ب!إثث!لئلمقيتم!ا0011.!"+حني،++"..ابا-"/

في-،تي6به!كأآفىثب!خقلخالا!ف3فينجبني!ثبمتا!يذا!44بمو.؟،د1"""أا

لم-كا+.أةثشا!لغلى3ظإلمفإ،لأ!ذ!يناتجئإ،ب.!ك!ثخ!أأ.م-!-؟-.- +.!--.!..س-.،.-ا."!*لم!ث.3-هـ+!2*!ررء

خاحمير!ى!و،!+إ

إبط!ج؟كاأم!ت!ماهلإعللل!رلئا!ثمومم!...؟"دطنمنه!تلاذنم!ضالمو.+4ىول!ش!+كا.أ-ول

ين*.ا،ث.-/-؟+.*..اثو!ثالي!ئهمدلفتر،!تبآ!فن-"غإلم!مأ!وى.!.،كاة

.+ا!نئيطدق!م!!جملالجفيكلا!ثلمجا4تميذد!؟بمنمفبل!كفأعالطنلطلعبي-!لمه:/ع!لميختن!!،+ت!إ،-

أ!ل!!لاأدقلكىنخثالث!ف!حلدبهات-فىفعليلانغلتيحضس!بح!سيئه!إي!!!ل!اأجإهـ.3!ولإ

جمحهالمتلإلمح!-دجح!ضم\.0-0-ا!ل!هطندعلبهفدومسضمصح!الثهددكعبرالالها.-.!!ئئنج

+ج!خىظبخلإ..ؤ!حبتدبنا1طي!لىجئت!بخ!نعلطرأطذ!للرحاللهذعلتي

فاشلال!عنئحدص3ل!ا
-ط7"أدلمحنذسست*ااإآ.إ

مادسطنىجعناممهل!جمةيخ!له!ر!لأح!حمآل!وإبفلىلقىل!إط)برممضنمىم!بئ!.+ر،:.أ!ل

اتاملاطعع!حبئن!سبم!-ضطه1ل!وذك!صع!ح!ك!لملحبل!ص

-*فاصفىل!أد-؟!ؤع!حاكلعهصندكلى!ىل!-كؤفاثو!ه!ا001لأل!ام+
لدىالأمامىالمعندلىأبر؟ج!ه؟كدط!دبضلىل!جملغدمحددكا

دكاسيهاص!لعن!فأ15!ا.71)1

-3ضئه!فهعهبالؤجهجمغدففىلماوضمن!ظطعنجظا-عا!!لىصفئلىأ!لى+ول!لح!ممتى!ج

شظلمجمالحما(دح!تلخدج!ت.:،-مفقىدهمتالأ!طلقكا1مونلاام!.ياقيفت!ل!ا

وط!هلامدهـنطماالدهالظل!لا!!اللف!لامهـكفؤهـالمرراد3بابخة!فىأ!ضطاإ

لعيد.!ح!!غنا!نت!دحعبهـففىل!مظو!ربننكماكبهأالأسننفمالأ

ص،لمكا،!ر؟.في.1لحؤبم!صلقذ!فونغا&اصقسبهيخ!!ابشقبالأسلاا

معي!ز!!وفا!وبماسما!أدكصج)لمجك!!أثنرليفخ!ج(ممدلا"ت؟:.:.4س

!صبما!وئاحمده!ط!ح؟ت*.-ف!هـ!ح!.ون!لأ!لرأ1

ا!د!حتح!ما!!فإشه+.ءص"+...اللألتانأخط!ا،ممه!ادمنادلتل!شننحالا003

.اقبماشفلأظأتجل!ا!متذكمممر3ظ!افاجثظ-.001001

0!طذ"اهـاتلهنفلإحالدنشلعمأباإوللوائا4يننديخ!أ!ب!سع!ص!هطأطعثئأء.-

بهببتاد!بللئ!حع!غايه)!!امزمتالناحمض!أفقولمه!حمئ!كدادأطاطبه،....

ا،ط-أ

(د)نسخةمنالموجودآخر.
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